
 

 
 

 

 

KALLELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-09-10 
 

Instans 
Valnämnden 

Valnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i 

Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, onsdagen den 14 september 2022 

kl. 09:00 

 

Valnämndens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden som 

avser myndighetsutövning eller sekretess) 

 

 

Viktor Åberg 
Valnämndens Ordförande 

Anna Enochsson 
Valledare 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förhinder anmäls alltid till Anna Enochsson, 033 357055 eller via e-post: 

anna.enochsson@boras.se 



Borås Stad 
Datum 

2022-09-10 
 Sida 

2(2) 

 

 

Ärenden 

1. Val av justerare 

 

2. Anmälningsärenden 2022-09-14 

Dnr 2022-00059 1.1.3.1 

3. Remiss - Riktlinjer - delaktighet och inflytande för medborgare 

Dnr 2022-00057 1.1.3.0 

4. Tertial 2 2022 för Valnämnden 

Dnr 2022-00058 1.2.4.1 

5. Ambulerande röstmottagning i allmänna valen 2022 

Dnr 2022-00029 1.4.3.0 

6. Valnämndens preliminära rösträkningen på onsdagen den 14 september 

(onsdagsräkningen). 

Dnr 2022-00063 1.4.3.1 

7. Ajournering 

 

8. Övrigt 

 

9. Nästa sammanträde 

 



 

 

Valnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

valnamnden@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Lisette Elander 
Handläggare 
033 357016 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-09-14 
Instans 

Valnämnden 
Dnr VAL 2022-00059 1.1.3.1 
 

  

 

Anmälningsärenden 2022-09-14 

Valnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.  

Anmälningsärenden 

1. Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:27V. Telefonnummer för 

kommunerna till Valmyndigheten har öppnat. Vägledningar i praktisk 

hantering för röstmottagare. Valmyndigheten påbörjar publika 

simuleringar av valresultat. Felanmälan vid problem att verifiera RKB i 

Valid. Slutlig lista över anmälda partier publiceras vecka 34. 

Uppdatering av rekommendation avseende pandemiberedskap. 

Brevröster med portokod. Slutlig statistik över antal röstberättigade. 

Vikta valsedlar. Informationskampanj till allmänheten. Digitalt 

informationsutskick från Valmyndigheten. Uppdaterat ställningstagande 

om återkallelse och upphävande av beslut.  

2. Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:28V. Budröst som saknar 

adressuppgifter ska godkännas. Vilka valsedlar får finnas på ett 

röstmottagningsställe? Påminnelse om valbarhetshinder för kommunala 

revisorer. Rapportera in mottagna förtidsröster i Valid. Tips om 

inloggning i Valid. Leverans av utlandsröster till kommunerna. Enkel 

felsökning om inloggning eller menyer i Valid verkar krångla.  

3. Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:29V. Väljare som bär kläder med 

partisymboler i röstningslokaler. Fönsterkuvert ska klistras igen. 

Valkuvert. Rapportpartier och resultatbilagor. Valnämndens preliminära 

rösträkning. Förtydligande om identitetskontroll vid röstning. 

Kandidater kan samtycka till och med den 9 september. Ingen 

registrering av förtidsröster som skickas iväg till andra kommuner. 

Resultatbilagor blir tillgängliga den 5 september i Valid. Nationell 

lägesbild publiceras dagligen i WIS och Valid. Bilder från röstnings- och 

vallokaler. Fel benämning på blanketten ”Kvittens uppsamlingskasse”.  

4. Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:30V. Resultatbilagor finns att skriva 

ut i Valid. Nu är röstlängderna tryckta och på väg! Leverans av 

utlandsröster till kommunerna. Skriv ut dubblettröstkort till väljare som 

vill förtidsrösta med utlandsröstkort. 

5. Miljörapport Borås Stad 2021 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

6. Uppdrag att utreda att ge kostnadsfri TBE-vaccin till medarbetare som 

arbetar i skog och mark. 

7. Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:31V. Valid stänger klockan 21 på 

valdagen. Granska röstlängderna vid leverans och nödlängder. 

Blanketten ”Kvittens uppsamlingskasse” i korrekt version i Valid. Vid 

frågor från väljare om personröstning – information till röstmottagare. 

Sena beställningar av valmaterial i Valid.  

 

 

Viktor Åberg (S) 

Valnämndens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



Nyhetsbrev för kommuner 1(5) 
Datum Utgåva 

2022-08-18 2022:27V 

www.val.se 
valadm@val.se 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:27V 

Det här nyhetsbrevet innehåller: 

• Telefonnummer för kommunerna till Valmyndigheten har öppnat

• Vägledningar i praktisk hantering för röstmottagare

• Valmyndigheten påbörjar publika simuleringar av valresultat

• Felanmälan vid problem att verifiera RKB i Valid

• Slutlig lista över anmälda partier publiceras vecka 34

• Uppdatering av rekommendation avseende pandemiberedskap

• Brevröster med portokod

• Slutlig statistik över antal röstberättigade

• Vikta valsedlar

• Informationskampanj till allmänheten

• Digitalt informationsutskick från Valmyndigheten

• Uppdaterat ställningstagande om återkallelse och upphävande av beslut

Telefonnummer för kommunerna till Valmyndigheten har öppnat 

Nu finns ett särskilt telefonnummer, 010 - 575 70 90 som kommunerna kan använda sig av 
för att snabbt komma i kontakt med Valmyndigheten. Det är inte avsett för röstmottagare. 
Telefonnumret kommer att vara bemannat under följande tider:  

• Mån-fre mellan den 18 augusti till den 2 september: 8:30 – 16.00

• Helgen den 3 och 4 september: 8:30 – 16:00

• 5 september – 8 september: 8:30 – 17:00

• Fredagen den 9 september: 8:30 – 18:00

• Lördagen den 10 september: 9.00 – 17.00

• Valdagen den 11 september: 07.30 – 22.00

• Mån+tis 12 – 13, Tor+fre 15-16 september: 8:30 – 16:00

• Onsdagen den 14 september: 08.30 – 19.00

Numret är inte avsett för frågor från allmänheten, som istället ska hänvisas till 
Valupplysningen, 020-825 825 eller till frågeforum på fragor.val.se.  För frågor per e-post 

mailto:valadm@val.se
https://fragor.val.se/
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kan kommunerna använda sig av adressen valadm@val.se.   
 

Vägledningar i praktisk hantering för röstmottagare 

Valmyndigheten har tagit fram två kompletterande vägledningar för röstmottagare. 
Kommunen kan välja att låta vägledningarna finnas tillgängliga för alla röstmottagare i 
lokalerna de arbetar i, låta alla röstmottagare läsa den innan de börjar arbeta eller dela ut den 
om det uppstår en situation som beskrivs i vägledningen. Det är upp till er att avgöra hur ni 
använder vägledningarna.  

I vägledningarna finns texter som ger stöd för hantering när någon behöver hjälp vid 
röstning, om när en gruppröstningssituation uppstår, när en felaktig avprickning skett, när 
någon vägras att rösta och för hur dokumentation ska ske. 

Vägledningarna ligger publicerade på Valcentralen: 
https://valcentralen.val.se/kommun/handledningarochmanualer.4.75995f7b17f5a986a4e27
ba.html  

 

Valmyndigheten påbörjar publika simuleringar av valresultat 

Med start nästa vecka kommer Valmyndigheten att testköra valresultatdelarna i Valid. 

Detta görs för att säkerställa att hela kedjan från inrapportering till publik presentation av 
valresultat fungerar som det ska och för att externa intressenter kan ta till sig datat på rätt 
sätt. 

I samband med detta kommer det finnas ett nytt valtillfälle i Valid som heter genrep, som 
kommer att tas bort före valet. Det ska inte användas av andra än Valmyndigheten. 

Testerna kommer att köras måndag, onsdag, torsdag under tre veckor innan valet enligt 
följande schema: 

• Måndagar, kl. 13:00-16:30: valnattsresultat 

• Onsdagar, kl. 13:00-16:30: uppdaterat preliminärt valresultat  

• Torsdagar, kl. 09:00-17:00: slutligt valresultat (inkl. uppsamlingsdistrikt) 

Resultatet kommer att speglas ut i Valmyndighetens publika valresultatpresentation: 
https://resultat.val.se 

 

Felanmälan vid problem att verifiera RKB i Valid 

Om ni har problem att verifiera nya användare i Valid, är det viktigt att ni i ert mail till 
valadm@val.se uppger berörda personers användarnamn och telefonnummer, senaste 

mailto:valadm@val.se
https://valcentralen.val.se/kommun/handledningarochmanualer.4.75995f7b17f5a986a4e27ba.html
https://valcentralen.val.se/kommun/handledningarochmanualer.4.75995f7b17f5a986a4e27ba.html
https://resultat.val.se/
mailto:valadm@val.se


       
 Nyhetsbrev för kommuner 3(5) 
 Datum    

 2022-08-18    
    

  
 
försök att verifiera kontot och skärmdumpar som visar hela skärmen på eventuella 
felmeddelanden. Detta för att vi ska kunna hjälpa er så snabbt som möjligt. 

 

Slutlig lista över anmälda partier publiceras vecka 34 

Valmyndigheten får många frågor om den slutgiltiga listan över anmälda partier. Det är 
fortfarande ett antal ärenden under handläggning och bör bli klar i början av vecka 34.   

Valmyndigheten kommer meddela er så snart listan över anmälda partier är komplett. 

 

Uppdatering av rekommendation avseende pandemiberedskap  

Vi har uppdaterat våra rekommendationer avseende pandemiberedskap efter samverkan 
med Folkhälsomyndigheten. Rekommendationen att samverka med kommunens medicinskt 
ansvariga sjuksköterska (MAS) och det regionala smittskyddet avseende behovet av 
skyddsutrustning för röstmottagare har tagits bort då dessa inte längre bedöms ha några 
specifika råd att ge avseende behovet av skyddsutrustning.  

 

Brevröster med portokod  

Vi vill uppmärksamma om att brevröster kan inkomma med portokod och inte frimärken. I 
en del länder går det att köpa porto online och skriva koden på brevet. Detta kan göra det 
svårare att bedöma om brevet/rösten kommer från utlandet. 

När det kommer till bedömningen av brevrösten och dess giltighet, gör Valmyndigheten 
ingen bedömning utan denna görs av valnämnden. Mer instruktioner kring bedömning finns 
i Handledningen för uppsamlingsräkningen. 

Se bild nedan på hur det kan se ut: 
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Slutlig statistik över antal röstberättigade  

Valmyndigheten har tagit fram statistik över antal röstberättigade i val till riksdagen, region- 
och kommunfullmäktige. Den är även uppdelad på ålder, kön och förstagångsväljare. 
Statistiken finns på www.val.se/valresultat. 

 

Vikta valsedlar  

Med anledning av att Valmyndigheten fått frågor om bland annat vikta valsedlar kommer 
här ett förtydligande.  

Vallagen reglerar hur en röst ska göras i ordning och bedömas. En väljare ska göra i ordning 
sin röst på genom att ta en valsedel, lägga in valsedeln i ett valkuvert utan att vika den och 
försluta kuvertet. En röstmottagare får inte ta emot valkuvert som inte uppfyller kraven på 
hur sådana kuvert ska ha gjorts i ordning. Röstmottagaren bör be väljaren att göra om sin 
röst. Har en röstmottagare tagit emot en röst som inte är korrekt iordninggjord och lagt den 
i valurnan gäller istället vallagens bestämmelser om hur man bedömer valsedlar. Det finns 
ingen grund för att underkänna en valsedel som är vikt. 

Bara om det står klart att en röst inte gjorts i ordning i enlighet med vallagen, vid 
hanteringen av förtidsröster och brevröster, ska röstmottagaren eller valnämnden inte lägga 
rösten i valurnan.  

Samma resonemang gäller för övriga krav på hur en valsedel ska göras i ordning. Du kan läsa 
mer i Valmyndighetens utbildningsmaterial och ställningstaganden på Valcentralen.  

 

Informationskampanj till allmänheten 

En informationskampanj riktad till allmänheten startar den 18 augusti, i samband med att 
röstkortet distribueras, och avslutas den 11 september. Kampanjens budskap utgår från att 
informera allmänheten om när, var och hur valet genomförs med tyngdpunkt på att guida de 
röstberättigade och ge svar på de vanligaste frågorna. 

Kampanjen går i breda kanaler med annonsering i: 

• TV (reklamfinansierade) 
• Dagstidningar och veckopress 
• Banners, rörliga och statiska, på redaktionella sajter och andra 
• Podd 
• Utomhustavlor 
• Sociala kanaler som Facebook, Instagram, Snapchat, Youtube 
• Bio 

En del av kampanjen riktas till målgrupper som föredrar information på andra språk än 
svenska. En insats riktad till röstberättigade som befinner sig utomlands pågår sedan i slutet 
av juli. 

http://www.val.se/valresultat
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På val.se finns en särskild kampanjdel, val.se/val2022, för att vägleda i de vanligaste 
frågorna. Webbplatsen är också kampanjens kommunikativa nav. På kampanjdelen finns en 
sida med ett urval av kampanjenheterna. 

 

Digitalt informationsutskick från Valmyndigheten  

Inför valet den 11 september gör Valmyndigheten ett digitalt informationsutskick till 
röstberättigade som har en digital brevlåda och som är folkbokförda i Sverige. Utskicket görs 
den 17-22 augusti. Syftet är att uppmärksamma allmänheten om att röstkortet kommer med 
posten och vad man behöver när man röstar.  

Brevet innehåller utvald information från röstkortet samt en länk till Valmyndighetens 
webbplats där mottagaren kan få mer information. För att förtydliga så är utskicket INTE 
ett röstkort, och kan inte användas som ett sådant.   

Valmyndigheten använder en mängd kanaler för att informera röstberättigade om när, var 
och hur de kan rösta. I dagsläget har drygt 5,4 miljoner svenskar en digital brevlåda. 

 
 

Uppdaterat ställningstagande om återkallelse och upphävande av beslut 

Valmyndigheten har beslutat om uppdateringar i Ställningstagande om återkallelse och 
upphävande av beslut. Valmyndigheten bedömer att det i vissa fall finns anledning att 
besluta om upphävande av beslut om utläggning av valsedlar senare än 45 dagar före 
valdagen. Undantaget ska tillämpas restriktivt och kan komma att beslutas av 
Valmyndigheten eller länsstyrelsen. Valmyndigheten eller länsstyrelsen tar kontakt med en 
kommun som berörs av ett sådant beslut. 

 

 

Har du missat tidigare nyhetsbrev? 

Gå in på Valcentralen för att se tidigare publicerade nyhetsbrev från såväl 2021 som 2022. 

 

Med vänliga hälsningar 

Valmyndigheten 

https://val.se/val2022


       
 Nyhetsbrev för kommuner 1(4) 
 Datum Utgåva  

 2022-08-25 2022:28V  
   

  
 

www.val.se 
valadm@val.se 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:28V 

Det här nyhetsbrevet innehåller: 

• Budröst som saknar adressuppgifter ska godkännas 

• Vilka valsedlar får finnas på ett röstmottagningsställe? 

• Påminnelse om valbarhetshinder för kommunala revisorer 

• Rapportera in mottagna förtidsröster i Valid 

• Tips om inloggning i Valid 

• Leverans av utlandsröster till kommunerna 

• Enkel felsökning om inloggning eller menyer i Valid verkar krångla 

 

Budröst som saknar adressuppgifter ska godkännas 

Vi vill göra er uppmärksamma er på att om en budröst saknar adressuppgifter till budet eller 
vittnet så är det inte en grund för att underkänna rösten enligt vallagen. Ni behöver instruera 
era röstmottagare att om det kommer in sådana röster till ett röstmottagningsställe ska de tas 
emot och inte underkännas, varken där eller i valnämndens preliminära rösträkning.  

Enligt 7 kap. 7 § andra stycket vallagen framgår att vittne och bud ska ange sina namn och 
personnummer. I tidigare lag som gällde före den 1 januari 2015 skulle bud och vittne även 
ange adress.  

På ytterkuvertet för budrösten finns adressrad för bud och vittne fortfarande med, trots att 
kravet är borttaget. Kuvertets utseende är även reglerat i valförordningen (2005:874). En 
budröst som saknar adressuppgifter till bud och vittne ska däremot inte underkännas. 

 

Vilka valsedlar får finnas på ett röstmottagningsställe? 

Bestämmelsen i 8 kap. 2 § vallagen, vilken talar om vilka valsedlar som får finnas på ett 
röstmottagningsställe, omfattar såväl röstningslokaler som vallokaler och någon åtskillnad 
görs inte mellan lokalerna i bestämmelsen.  

Bestämmelsen bör enligt Valmyndigheten, med anledning av att bestämmelsen gäller för alla 
röstmottagningsställen och läsas så att det på röstmottagningsställe får finnas parti- och 
namnvalsedlar för alla partier som deltar i valet till riksdagen, alla partier som deltar i valet till 
regionfullmäktige i den region lokalen finns och för alla partier som deltar i valet till 
kommunfullmäktige i den kommun lokalen finns. Det är valnämndens ansvar att garantera 
att de partier som lämnar sådana valsedlar till ett röstmottagningsställe får dessa utlagda. 

mailto:valadm@val.se
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Arbetet med utläggningen på röstmottagningsställe bör planeras så att röstmottagningen 
påverkas i så liten utsträckning som möjligt. 

Det är viktigt att väljare som önskar personrösta alltid har tillgång till blanka valsedlar och 
partivalsedlar för ändamålet. Det är också viktigt att väljare som vill rösta på partier vars 
valsedlar inte finns i lokalen informeras om möjligheten att använda blanka valsedlar. 

En kommun ansvarar vidare för att möjliggöra för partierna att lägga ut parti- och 
namnvalsedlar på röstmottagningsställen som har begränsat tillträde. Om tillträdet är 
begränsat på sådant sätt att partierna inte själva kan leverera sina namn- eller partivalsedlar 
direkt till röstningslokalen måste leveransen kunna ske utanför eller i anslutning till platsen.  

Det är valnämndens ansvar att hantera frågan om andra valsedlar än ovan, exempelvis 
valsedlar för kommunalval i en grannkommun, ändå ska tas emot och göras tillgängliga för 
väljarna och att säkerställa att ordning i sådant fall kan upprätthållas.  

Påminnelse om valbarhetshinder för kommunala revisorer 

En kommunal revisor kan inte bli vald till ledamot i kommunfullmäktige, och hanteringen av 
detta valbarhetshinder sker manuellt. Valmyndigheten påminner alla kommuner som inte 
redan gjort det att skicka uppgifter om vilka personer som är valda till revisorer till 
länsstyrelsen senast idag den 25 augusti. Följande information (gärna i Excel) ska finnas med 
i sammanställningen:  

• Kommunens namn  

• Revisorns namn  

• Personnummer  

• Partinamn  

• Startdatum för revisorsperioden  

• Slutdatum för revisorsperioden 

 

Rapportera in mottagna förtidsröster i Valid 

Kom ihåg att dagligen rapportera in mottagna förtidsröster i Valid. Det är många som är 
intresserade av och följer antalet mottagna förtidsröster dagligen, inte minst media. 
Statistiken är de enda uppgifter som Valmyndigheten har om hur många som har 
förtidsröstat och är även ett viktigt planeringsunderlag för er i kommunerna inför 
kommande val. Det går även att rapportera in siffrorna dagen efter exempelvis om ni har 
lokaler öppet efter kontorstid.  

Valid uppdaterar siffrorna en gång per dygn, på natten. Röster som tas emot dag 1 men 
rapporteras in i Valid dag 2, kommer alltså att speglas ut publikt dag 3.  

Förtydligande om att registrera samtliga förtidsröster i Valid: 
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Du registrerar rösterna genom att i applikationsmenyn välja VALID. Observera att den 
applikation som heter ”Röstregistrering” är till för länsstyrelsens slutliga rösträkning och ska 
alltså inte användas av er i kommunerna.  

Därefter väljer du arbetsområde Val_20220911 och sedan menyn Förtidsröstning. 
Användare som har behörigheten Lokal administratör, LADM, kan registrera alla typer av 
förtidsröster inklusive utlandsröster. Användare som har behörigheten 
Förtidsröstregistrerare, FROST, kan bara registrera röster som tagits emot på kommunens 
röstmottagningsställen. Den kan ni till tilldela om ni har en person som enbart ska arbeta 
med att registrera in röster från röstningslokalerna.  

Har ni användare som är både LADM och FROST? Ta i så fall bort en av behörigheterna 
eftersom det annars kan leda till tekniska problem att registrera. Eftersom en LADM kan 
göra allt det som en FROST kan så finns ingen anledning att ha dubbla roller.  

 

Tips om inloggning i Valid 

Det är bra att ha skaffat mer än ett eID. Om det uppstår tillfälliga tekniska problem hos 
exempelvis BankID kan man i så fall logga in i Valid med någon av de övriga, t.ex. Freja 
eID+.  

I Valid går det att använda de tre e-legitimationerna som godkänts av Myndigheten för 
digital förvaltning, DIGG, som beskrivs här: https://e-legitimation.se/skaffa-e-legitimation. 

Om inloggning med eID slutar fungera överhuvudtaget kommer Valmyndigheten att byta 
inloggningssätt i Valid till en reservlösning. Då loggar ni med det lösenord ni fick när ni 
skapade kontot samt en engångskod som skickas med sms. Byter vi inloggningssätt i Valid 
kommer vi naturligtvis gå ut med information om det. 

 

Leverans av utlandsröster till kommunerna 

Utlandsröster som tagits emot på utlandsmyndigheter skickas till Valmyndigheten. 
Valmyndigheten får också in brevröster från de väljare som inte har ett röstkort. 
Valmyndigheten tar fram uppgift om i vilken kommun/röstlängd väljaren finns upptagen 
och skickar rösterna till respektive kommun.  

Vi fattar även beslut om tillägg i röstlängden för utlandssvenskar som inte längre finns kvar i 
röstlängden. Tilläggen som görs efter att röstlängderna har tryckts kommer att skickas till er i 
kommunen i separata kuvert tillsammans med respektive röst.  

Valmyndigheten skickar utlandsrösterna till kommunen och ni kommer att ta emot dem från 
tisdagen den 6 september till och med onsdagen den 14 september. Rösterna skickas till den 
adress som finns under röstkortsuppgifter i Valid om inte särskilda lokala överenskommelser 
finns med PostNord om annan leveransadress.  

https://e-legitimation.se/skaffa-e-legitimation
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Observera att Valmyndigheten inte gör någon granskning av om utlandsrösterna ska 
godkännas eller inte. 

Tilläggen i röstlängden behöver valnämnden hantera när röstlängderna finns fysiskt i 
kommunen. Utlandssvenskarna läggs då till längst bak i respektive röstlängd. Beslutsgången 
kan skilja i kommunerna på vem som har denna uppgift eller delegation. 

- Röster mottagna i utlandslokal kommer i vanliga vita fönsterkuvert. Det finns de 
som innehåller ett röstkort eller dubblettröstkort och det finns de som antingen 
innehåller ett utlandsröstkort. Om fönsterkuvertet innehåller ett utlandsröstkort så 
saknas de sista siffrorna i röstlängdsnumret. Samma gäller om det är ett adresskort 
som kan vara skrivet för hand eller vara en utskrift. Väljarens nummer i röstlängden 
söks fram i Valid och anges på kuvertet av Valmyndigheten. 

 
Läs mer i handboken kapitel 14.1.3 om hantering av förtidsröster från utlandet samt kapitel 
14 i sin helhet avseende röster från utlandet. 

 

Enkel felsökning om inloggning eller menyer i Valid verkar krångla 

Vi får in många felanmälningar om att menyer inte syns i Valid. Vid inloggning ska alla 
användare som är RKB eller FROST, alltid klicka på valtillfället ”Val_20220911”. Det verkar 
vara många som klickar in på ”Generell valadministration” och där syns inga menyer för 
RKB/FROST.   

Om en användare inte kommer in, så be dem gärna dubbelkolla att deras användarnamn är 
korrekt angivet. Det är vanligt förekommande att personer som inte kan logga in använder 
mellanslag före/efter sitt användarnamn eller exempelvis skriver ”0’” i stället för ”O” eller 
vice versa. 

Informera gärna era FROST och RKB om detta innan ni gör en felanmälan till länsstyrelsen 
eller Valmyndigheten.  

 

 

Har du missat tidigare nyhetsbrev? 

Gå in på Valcentralen för att se tidigare publicerade nyhetsbrev från såväl 2021 som 2022. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Valmyndigheten 
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Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:29V 

Det här nyhetsbrevet innehåller: 

• Väljare som bär kläder med partisymboler i röstningslokaler 

• Fönsterkuvert ska klistras igen 

• Valkuvert 

• Rapportpartier och resultatbilagor 

• Valnämndens preliminära rösträkning 

• Förtydligande om identitetskontroll vid röstning 

• Kandidater kan samtycka till och med den 9 september 

• Ingen registrering av förtidsröster som skickas iväg till andra kommuner 

• Resultatbilagor blir tillgängliga den 5 september i Valid 

• Nationell lägesbild publiceras dagligen i WIS och Valid 

• Bilder från röstnings- och vallokaler 

• Fel benämning på blanketten ”Kvittens uppsamlingskasse” 

 

Väljare som bär kläder med partisymboler i röstningslokaler 

Valmyndigheten får många frågor om myndighetens ställningstagande om bland annat 
förbud mot propaganda. Frågorna rör ofta den klädsel väljare kan komma i till 
röstningslokalerna. Det är inte möjligt för Valmyndigheten att uttala sig om hanteringen av 
varje enskild situation men exempelvis kan en väljare i vissa situationer vänligt ombedjas 
avlägsna de yttre klädesplagg som har partiloggor eller liknande. Om väljaren insisterar på att 
inte följa önskemålet ska röstmottagarna ändå ta emot väljarens röst. Klädsel med 
propaganda är inte en grund för att tillfälligt uppmana väljaren att lämna platsen eller att 
neka en väljare att rösta.   

Partifunktionärer som besöker lokalen för att lämna valsedlar bör ombedjas avlägsna 
partisymboler. 

 

Fönsterkuvert ska klistras igen 

Det har kommit till Valmyndighetens kännedom att de fönsterkuvert som används för 
förtidsröster inte alltid fullständigt har klistrats igen.  

mailto:valadm@val.se
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I vallagen framgår att de valkuvert och ytterkuvert för budröst som röstmottagarna tar emot, 
i väljarens eller budets närvaro, ska läggas i fönsterkuvert tillsammans med röstkort. 
Fönsterkuvertet ska därefter klistras igen. Ett fönsterkuvert kan inte, till skillnad mot ett 
valkuvert, förslutas på annat sätt än att det klistras igen. Det kan ske genom att limremsan på 
kuvertet används eller genom att man använder ett limstift eller tejp för att säkerställa att 
fönsterkuvertet är igenklistrat.  

Enligt 9 kap. 9 § första stycket punkt 2 vallagen ska röstmottagaren i vallokal kontrollera att 
fönsterkuvert inte blivit öppnade sedan de klistrats igen. Att ett fönsterkuvert är delvis 
öppet på grund av att det inte förslutits korrekt, innebär inte att det ska bedömas ha öppnats 
efter att det klistrats igen. Röstmottagarna ska enligt samma kapitel 12 § punkt 1 lägga de 
valkuvert som uppfyller kraven i 9 och 10 §§ i valurnan i det val valsedeln gäller efter att 
röstmottagningen avslutats i vallokalen. 

 

Valkuvert 

Ett fåtal kartonger med valkuvert från årets tryckning innehåller dessvärre kuvert som kan 
vara svåra att stoppa ner valsedeln i. För att underlätta för väljarna kan röstmottagarna (om 
de har möjlighet) dra igenom handen eller en linjal i kuverten innan de delas ut och då hör 
man hur klistret i botten ”släpper”.  

Har ni fått dessa valkuvert och vill göra en tilläggsbeställning, kontakta oss snarast. Vi vill 
även veta om ni har upptäckt detta i era kommuner och inte redan har hört av er. 

 

Rapportpartier och resultatbilagor 

Valmyndigheten har satt rapportpartier för val till riksdagen, och länsstyrelserna arbetar nu 
intensivt med att sätta rapportpartier för val till region- och kommunfullmäktige. 
Rapportpartier är de partier som står på resultatbilagan och vars resultat särredovisas på 
valkvällen. Från den 5 september kan kommunen skriva ut resultatbilagor för respektive 
valdistrikt och respektive val. Detta görs från menyn ”Valnatt/Skriv ut resultatbilaga” i 
Valid. 

 

Valnämndens preliminära rösträkning 

Onsdagen den 14 september genomförs valnämndens preliminära rösträkning. Information 
och instruktioner kring denna räkning finns i kapitel 17 i handboken samt i handledningen 
”Valnämndens preliminära rösträkning”. Kom ihåg att inte börja förrän ni kontrollerat att 
inga förtidsröster finns kvar i posten eller är på väg till er.  

När samtliga röster för riksdagsvalet räknats ska resultatet direkt registreras in i Valid under 
menyn ”Röstregistrering”/”Överblick uppsamlingsräkning”. Menyn öppnar den 14 
september. Resultatet för kommun- och regionfullmäktige ska registreras in på samma sätt 
direkt på onsdagen efter avslutad rösträkning för respektive val.  
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Intresset för valnämndens preliminära rösträkning har blivit större allteftersom förtidsröster 
avgivna nära valdagen har ökat i antal vid tidigare val. Räkningen är offentlig och det kan 
vara bra att planera utrymme för besökare.  

På www.val.se kommer det att vara möjligt att samlat följa resultaten av de preliminära 
rösträkningarna för samtliga val. Det kommer därför att vara extra viktigt att valnämnderna 
registrerar in sina resultat så fort räkningen är genomförd på onsdagen. 

 

Förtydligande om identitetskontroll vid röstning 

Valmyndigheten har i ställningstagande tagit fram vägledning till valadministrationen ifråga 
om identitetskontroll vid röstning. Ställningstagandet finns på Valcentralen. Syftet med 
bestämmelserna om identitetskontroll är att säkerheten vid röstmottagning ska vara hög och 
att förtroendet för valsystemet ska upprätthållas. Syftet är alltså inte att hindra 
röstberättigade väljare från att rösta för att de har svårt att styrka sin identitet.  

Det är viktigt att röstmottagare i möjligaste mån hjälper de väljare som har svårt att styrka 
sin identitet och att röstmottagningen alltid sker utifrån förutsättningen att alla ska ha 
möjlighet att rösta. Av ställningstagandet framgår bland annat vilka metoder som finns för 
identifikation och hur röstmottagaren ska markera att identiteten är kontrollerad. 
Ställningstagandet klargör också vilka identitetshandlingar som ska godtas och vilka 
handlingar som inte bör godtas.  

Valmyndigheten bedömer att de metoder som beskrivs i ställningstagandet är de som bör 
användas i första hand men att det utifrån situationen i det enskilda fallet kan vara 
godtagbart att använda även andra sätt för att identifiera sig, exempelvis genom en digital 
lösning om den enskilde inte längre har en giltig id-handling men vid något tidigare tillfälle 
fått sin identitet verifierad fysiskt.  

Handlingar vars primära syfte inte är att vara id-handling, till exempel träningskort, 
klubbkort, medlemskort eller förmånskort, bör inte godtas som id-handlingar. 

 

Kandidater kan samtycka till och med den 9 september 

Kommunen ansvarar för utläggning av namnvalsedlar för partier som anmält deltagande i 
riksdagsval, region- respektive kommunfullmäktigevalet. Huruvida kandidaterna har 
samtyckt eller ej påverkar inte partiets deltagande eller om partiets namnvalsedlar ska läggas 
ut.  

Kandidater kan samtycka fram till och med den 9 september. Då listor och samtyckande 
kandidater tillkommer publiceras de på val.se. Valpresentationen uppdateras varje natt: 
https://www.val.se/valresultat/riksdag-region-och-kommun/2022/radata-och-
statistik.html#Partiersomdeltarival2022.  

 

http://www.val.se/
https://www.val.se/valresultat/riksdag-region-och-kommun/2022/radata-och-statistik.html#Partiersomdeltarival2022
https://www.val.se/valresultat/riksdag-region-och-kommun/2022/radata-och-statistik.html#Partiersomdeltarival2022
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Ingen registrering av förtidsröster som skickas iväg till andra kommuner 

När förtidsröster som ni tagit emot i kommunens röstmottagning skickas iväg med 
PostNord behöver ni inte registrera in i Valid att ni skickar dem. De räknas automatiskt bort 
från sammanställningen när de registreras in som ”till annan kommun”. 

Vi tipsar dock om att ha en intern bokföring på hur många röster ni skickar iväg.  

 

Resultatbilagor blir tillgängliga den 5 september i Valid 

Vi vill påminna om att resultatbilagorna blir tillgängliga för utskrift i Valid nu på måndag den 
5 september. De kommer ligga under en egen meny i själva valtillfället. Resultatbilagorna 
kommer innehålla specifik information för respektive valdistrikt och val.  

”Protokoll vallokal” fylls i av röstmottagarna och ligger tillgängligt i Valid redan nu. Välj 
ingången ”Generell valadministration”, därefter ”Arbetsmaterial” och filtrera sedan på 
”Kommunens blanketter”.  

 

Nationell lägesbild publiceras dagligen i WIS och Valid 

Valmyndigheten publicerar nu dagligen en nationell lägesbild över läget i valadministrationen 
i det WIS och Valid. Samverkansytan i WIS benämns ”Valen 2022”. Filen publiceras också 
dagligen i Valid, under ingången ”Generell valadministration”, därefter ”Arbetsmaterial” och 
filtrera på ”Produkt”.  

Se till att ni tar del av denna information. I den nationella lägesbilden ingår bland annat en 
redogörelse för de incidenter som kommit Valmyndigheten till känna via myndighetens 
incidentrapportering. Läs mer om denna här. 

 

Bilder från röstnings- och vallokaler 

Vi tar tacksamt emot bilder på hur nya grafiska profilen för valkommunikation har tillämpats 
på olika enheter och i röstningslokaler. Det är användbart för oss för att kunna utvärdera för 
framtida behov av utveckling. Ni som har möjlighet får gärna ta några bilder och skicka till 
oss via e-postadressen kommunikation@val.se. Bilderna är endast avsedda att användas för 
internt bruk och kommer ej spridas externt. Viktigt att bilderna är anonyma, det vill säga inte 
visar ansikten på människor. 

 

Fel benämning på blanketten ”Kvittens uppsamlingskasse” 

På blanketten ”Kvittens uppsamlingskasse”, som ligger under ”Kommunens blanketter” i 
Valid, så står det dessvärre fel på en av kategorierna. Den korrekta benämningen är 

https://valcentralen.val.se/rapporteraincident.4.688b66ce18095b6bb1d9a.html
mailto:kommunikation@val.se
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”Underkända ytterkuvert för budröst”, vilket också är det som står på omslaget för 
förtidsröster. 

Vid mottagningen av valdistrikten på valnatten, är det alltså ”Underkända ytterkuvert från 
budröster” som ska föras in på den gulmarkerade raden nedan.  

 

 

Har du missat tidigare nyhetsbrev? 

Gå in på Valcentralen för att se tidigare publicerade nyhetsbrev från såväl 2021 som 2022. 

 

Med vänliga hälsningar 

Valmyndigheten 
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Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:30V 

Det här nyhetsbrevet innehåller: 

• Resultatbilagor finns att skriva ut i Valid 

• Nu är röstlängderna tryckta och på väg! 

• Leverans av utlandsröster till kommunerna 

• Skriv ut dubblettröstkort till väljare som vill förtidsrösta med utlandsröstkort 

 

Resultatbilagor att skriva ut i Valid 

Nu kan ni skriva ut resultatbilagor till valnatten och till valnämndens preliminära 
rösträkning. Observera att detta görs från den applikation i Valid som kallas Röstregistrering, 
under Val_20220911. Se till att er webbläsare tillåter pop up-fönster.  

1. Välj den inringade menyn nedan när ni loggat in:  
 

 
2. Därefter väljer ni valtillfället ”Val_20220911” och välj ”Fortsätt”.  

mailto:valadm@val.se
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3. Öppna sedan menyn ”Röstregistrering” och välj ”Skriv ut resultatbilaga”. 
a. Om ni inte ser menyn: stäng webbläsaren och öppna den på nytt.  

 
4. Där kan ni sedan välja om ni vill skriva ut resultatbilagan för samtliga distrikt eller bara 

för ett fåtal. 
 

5. Väljer ni att skriva ut för samtliga distrikt: ha tålamod och låt systemet ladda klart. Det 
kan ta en stund. 

a. Om ni inte får upp en PDF: säkerställ att ni tillåtit pop up-fönster. Detta 
görs på olika sätt i olika webbläsare, vanligen i närheten av adressfältet. 

 

Nu är röstlängderna tryckta och på väg! 

Från och med imorgon, tisdag den 6 september, körs paketen ut till er mellan klockan 8-18, 
en del röstlängder kommer fram på onsdag. Chauffören ringer er på det nummer ni angett i 
Valid under röstlängdsuppgifter, från nummer 08-713 68 18. 

 

Leverans av utlandsröster till kommunerna 

Valmyndigheten skickar utlandsrösterna till kommunen och ni kommer att ta emot dem från 
och med imorgon, tisdagen den 6 september till och med onsdagen den 14 september. 
Observera att det kan komma flera försändelser med utlandsröster. 

Rösterna skickas till den adress som finns under röstkortsuppgifter i Valid om inte särskilda 
lokala överenskommelser finns med PostNord om annan leveransadress.  
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Skriv ut dubblettröstkort till väljare som vill förtidsrösta med 
utlandsröstkort 

Om en väljare kommer till en röstningslokal med ett utlandsröstkort, ska röstmottagarna 
skriva ut ett dubblettröstkort från Valid. Där finns hela väljarens nummer i röstlängden som 
behövs för väljarförteckningen.  

 

Har du missat tidigare nyhetsbrev? 

Gå in på Valcentralen för att se tidigare publicerade nyhetsbrev från såväl 2021 som 2022. 

 

Med vänliga hälsningar 

Valmyndigheten 
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§ 152 Dnr KS 2021-00668 3.2.1.0 

Miljörapport 2021 

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 119, B 2800) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Miljörapporten läggs till handlingarna.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-06-20, § 295 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Miljörapporten läggs till handlingarna.     

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och konsumentnämnden har sammanställt Miljörapport 2021 för Borås 
Stad. Rapporten konstaterar att det i jämförelse med 2020 års uppföljning ser ut 
att vara en fortsatt positiv trend på många miljöområden, med några undantag.  

Beslutsunderlag 

1. Miljörapport Borås Stad 2021 

 



Miljörapport

 Borås Stad 2021



Omslagsfoto: Jacob Sjöman 
Illustrationer: Ida Brogren

Rapporten är sammanfattad av 
Miljöförvaltningen, april 2022
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INLEDNING
Borås Stad har en ambition att vara en miljöledande kommun, och arbetar dagligen för att  
boråsarna ska leva i en grön och hållbar stad. Detta ställer krav på lyhördhet för omvärlds- 
förändringar och att omsätta kunskap till praktisk handling. Ett viktigt hjälpmedel till det  
praktiska miljöarbetet är Borås Stads miljömål. Borås Stads miljömål är till för att bistå förvalt-
ningar och bolag i deras miljöarbete. Genom att årligen följa upp miljömålen kan vi överblicka 
vad som sker, och inte sker, inom miljöområdet - och fokusera våra resurser på rätt sätt. 

Borås Stads miljöarbete har, likt mycket annat 
arbete, påverkats covid-19-pandemin. Under 2021 
innebar det förändrande samhällsläget bland annat 
att arbetet flyttades, från kontorsbaserat och fysiska 
möten, till hemarbete med webbuppkoppling och 
distansmöten. Pandemin har tagit tid och resurser 
från miljöarbetet, trots detta har Borås Stad gjort 
framsteg inom flera miljöområden under 2021. 

Exempelvis har det under året hållits workshops för 
att implementera Energi- och klimatstrategin, och 
förvaltningar och bolag har påbörjat arbete med att ta fram handlingsplaner kring strategin.
Kemikalieanvändningen inom Borås stads verksamheter fortsätter att kartläggas och fokus på att 
fasa ut hälso- och miljöfarliga kemikalier pågår.

I jämförelse med 2020 års uppföljning så ser trenden fortsatt positiv ut på många miljöområden,
med några undantag. Inget kök i Borås Stad är ännu KRAV-certifierat enligt nivå 2 och ut- 
fasningen av palmolja i livsmedel har avstannat. Det sker ett aktivt miljöarbete i Borås Stad, även 
om inte alla miljömål ser ut att nås, så kan fler mål med rätt insatser komma att klaras av till 
2022. Med nuvarande insatser bedöms 8 av 17 mål uppnås till år 2022.

= Målet bedöms nås till 2022 med nuvarande insatser

= Arbetet är påbörjat, men ytterligare insatser krävs för att nå målet till 2022

= Ingen eller otillräcklig utveckling, målet bedöms inte nås till 2022

Symboler för att bedöma miljöarbetet på redovisade etappmål i rapporten 
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Miljörapporten är en sammanställning av hur  
arbetet med Borås Stads miljömål utvecklats under 
2021 inom kommunkoncernen. 

Gällande miljömål beslutades av Kommun- 
fullmäktige 2018 och dessa gäller till och med år 
2022 (förlängt med ett år med anledning av fram- 
tagande av ett nytt styrdokument under 2021-
2022). Det är Miljö- och konsumentnämnden som 
ansvarar för uppföljningen av Borås Stads miljömål.



HÅLLBARA PERSPEKTIV
I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap och 
delaktighet ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Ett 
strukturerat miljöarbete ger förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling. 

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete  
    och hög kompetens inom miljöområdet

1a) Alla förvaltningar och bolag med mer än  
      tio anställda ska ha ett miljöledningssystem 

Aktivitet: Införa eller upprätthålla ett miljöledningssystem. 

Ansvar: Alla nämnder och bolag. Bolag med färre än tio anställda ska ha en miljökoordinator.

Kommentar: Alla 15 förvaltningar med mer än 10 anställda har ett miljöledningssystem, varav 12 är  
certifierade enligt Svensk Miljöbas eller ISO-14001. Av kommunkoncernens 7 bolag som har mer än 10  
anställda har 6 bolag ett miljöledningssystem, varav 5 är certifierade enligt Svensk Miljöbas eller ISO-14001. 

Följande förvaltningar har ett certifierat miljöledningssystem: Stadsledningskansliet, Lokalförsörjnings- 
förvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Tekniska förvaltningen, Miljöförvaltningen, Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen, Kulturförvaltningen, Förskoleförvaltningen, Grundskoleförvaltningen, Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen, Servicekontoret, Vård- och äldreförvaltningen.
Följande förvaltningar har ett icke-certifierat miljöledningssystem: Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, 
Arbetslivsförvaltningen, Sociala omsorgsförvaltningen.
Följande förvaltningar har färre än 10 anställda och saknar miljöledningssystem: Revisionskontoret.
Följande bolag har ett certifierat miljöledningssystem: Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås 
Djurpark, Borås kommuns Parkering AB, Borås TME. 
Följande bolag har ett icke-certifierat miljöledningssystem: Industribyggnader i Borås AB.
Följande bolag har över 10 anställda och saknar ett miljöledningssystem: Bostäder i Borås
Följande bolag saknar ett miljöledningssystem men är färre än 10 anställda: Akademiplatsen i Borås AB,  
Inkubatorn i Borås AB, Fristadbostäder AB, Sandhultsbostäder AB, Toarpshus AB samt Viskaforshem AB.

BEDÖMNING AV MILJÖMÅL 1 A: Målet bedöms som gult och med ytterligare ansträngningar kan målet 
nås 2022. De flesta av Borås Stads förvaltningar och kommunala bolag med fler än 10 anställda har ett miljö-
ledningssystem. Majoriteten av miljöledningssystemen är certifierade. Det är endast Bostäder i Borås, med fler 
än 10 anställda, som inte har ett miljöledningssystem. 

1 b. Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska ha 
        system för arbetet med miljöfrågor, exempelvis Grön Flagg

Aktivitet: Införa eller upprätthålla system för hållbarhetsarbete i samtliga skolor, exempelvis Grön Flagg

Ansvar: Förskolenämnden, Grundskolenämnden samt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Kommentar. Sammanlagt 90 procent av Borås Stads förskolor, grundskolor och gymnasieskolor har ett system 
för att arbeta med miljöfrågor. Detta kan jämföras med 86 procent för år 2020. 

Uppdelat på de olika verksamheterna är det 100 procent av förskolorna, 71 procent av grundskolorna samt 60 
procent av gymnasieskolorna som för närvarande är certifierade. Två gymnasieskolor har påbörjat en  
omcertifieringsprocess vilket innebär att samtliga gymnasieskolor kommer att vara certifierade framöver.

Information saknas om hur många som jobbar specifikt med Grön Flagg till årets sammanställning. 
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BEDÖMNING AV MILJÖMÅL 1 B: Samtliga utbildningsnämnder har ett certifierat miljöledningssystem 
men målet bedöms som gult eftersom det finns skolor som saknar ett system för miljöarbetet. Med ytterligare 
ansträngningar kan målet nås 2022.

1 c. Borås Stads kök ska uppnå KRAV-certifieringen enligt 
       nivå 2 eller liknande

Aktivitet: Införa kravcertifiering enligt nivå 2 (minst 50 procent av maten som serveras ska vara ekologisk), 
eller motsvarande i kommunens restauranger. 

Ansvar: Kommunstyrelsen i samverkan med Grund-
skolenämnden, Förskolenämnden, Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, Vård- och äldreomsorgs-
nämnden samt Servicenämnden.

Kommentar: I nuläget är inget av köken KRAV- 
certifierade i nivå 2. Kommunstyrelsen rapporterar att 
en kravcertifiering på nivå 2 ger för höga kostnader.   

BEDÖMNING AV MILJÖMÅL 1 C: Målet uppnås inte eftersom inga kök inom Borås Stad har KRAV- 
certifiering enligt nivå 2. Anledningen till detta anges vara höga kostnader.

1 d. Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad 
       ska vara miljöutbildade

Aktivitet: Alla anställda och förtroendevalda ska genomgå en miljöutbildning. 

Ansvar: Alla nämnder och bolag. Miljö- och konsumentnämnden ska tillhandahålla en miljöutbildning till alla 
anställda som motsvarar kraven.

Kommentar: 62 procent av Borås Stads anställda samt 72 
procent av de förtroendevalda (ledamöter och ersättare) har 
genomgått en miljöutbildning 2021. Detta kan jämföras med 
60 procent av anställda och 60 procent av förtroendevalda för 
år 2020. 

Liksom år 2020 så präglades även 2021 av pandemin, vilket 
bland annat exemplifieras genom miljöutbildningarna. I och 
med att fysiska möten och utbildningar inte har kunnat  
genomföras så har miljöutbildningarna, med några få undan-
tag, varit digitala. Från januari till och med mars månad 2021  
genomförde Navet Science Center tre digitala miljö- 
utbildningar för Borås Stads anställda och förtroendevalda. 

Under april månad 2021 publicerades den digitala miljöutbildning som är tillgänglig dygnet runt, och kan 
genomföras var man än sitter, förutsatt att deltagaren har tillgång till dator och internetuppkoppling. Tack vare 
att miljöutbildningen kunnat genomföras på distans har utbildningstakten av Borås Stads anställda och  
förtroendevalda under pandemiåret 2021 varit liknande tidigare år. 

BEDÖMNING AV MILJÖMÅL 1 D: Andelen anställda och ledamöter som är miljöutbildade har ökat, men 
det är fortfarande en bra bit kvar till angivet mål. Då grönt innebär att alla anställda och förtroendevalda ska 
ha gått en miljöutbildning är målet mycket svårt att nå. Utbildningstakten är konstant men fler kan alltid gå 
eller repetera utbildningen. 
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KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning 
för mat och dryck uppbyggd på ekologisk 
grund, med särskilt höga krav på djuromsorg, 
hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. En 
restaurang kan vara certifierad enligt nivå 1, 2 
eller 3 vilket innebär att 25, 50 respektive 90 
procent ekologiska livsmedel används.



Mål 2. Borås Stad bidrar till hållbar konsumtion

2 a. Minskad resursanvändning genom ökat återbruk och materialåtervinning

Aktivitet: Standardisera inköpen för att förbättra miljöprestanda på varor. Exempelvis arbetskläder, möbler  
och engångsartiklar.

Ansvar: Kommunstyrelsen i samarbete med berörda nämnder.

Kommentar: Kommunstyrelsen rapporterar att inköpen har standardiserats för att förbättra miljöprestandan, 
till exempel på kontorsmaterial och hygien- och städprodukter.

Aktivitet: Ta fram ett gemensamt system för avfall som uppkommer i kommunal regi som kan erbjudas  
förvaltningar och kommunala bolag. 

Ansvar: Borås Energi och Miljö AB i samarbete med Lokalförsörjningsnämnden och Servicenämnden.

Kommentar: Ett gemensamt system för avfall i kommunal regi har tagits fram av Borås Energi och Miljö AB. 
Alla förvaltningar och bolag verkar dock inte vara medvetna om att systemet finns. 

Aktivitet: Arbeta med funktionsupphandling som innebär att produkter hyrs istället för att köpas. 

Ansvar: Kommunstyrelsen tillsammans med berörda nämnder.

Kommentar: Det sker ett arbete med funktionsupphandling som innebär att produkter hyrs istället för att  
köpas. Exempel på produkter som hyrs in vid behov är maskiner, liftar och ställningar. Telefoner köps in och 
hyrs därefter internt av förvaltningarna. En ny funktionsupphandling av trygghetssystem, exempelvis larm- 
knappar, har genomförts men är vid rapporteringstillfället överprövad. 

Aktivitet: Upprätta ett system för återbrukande av kommunens inventarier.

Ansvar: Kommunstyrelsen tillsammans med Arbetslivsnämnden

Kommentar: Arbetet med detta pågår. I underlaget till budget 2022 står att Koncerninköp har i uppdrag att 
införa system för återbruk av kommunens inventarier. I förstudien till budgeten konstateras att Borås Stad har 
behov av att organisera ansvaret för möbelinnehavet samt att upphandla kringtjänster som exempelvis  
tapetsering, målning och snickeri för att uppnå målet om cirkulära möbelflöden.

BEDÖMNING AV MILJÖMÅLET 2 A: Målet bedöms uppnås år 2022 med nuvarande insatser. Inköpen 
har standardiserats för att förbättra miljöprestandan, och det har tagits fram ett gemensamt system för avfall 
som uppkommer i kommunal regi. Det pågår ett arbete med funktionsupphandling, och detta ska utökas för 
att omfatta även trygghetssystem. Arbetet med att upprätta ett system för återbrukande av kommunens  
inventarier pågår, och Koncerninköp har i uppdrag att införa ett system för detta. 

2 b. Minska användningen av kemikalier som kan skada hälsa och miljö

Aktivitet: Köpa in ett övergripande kemikaliehanteringssystem, där listor över ämnen som är upptagna på 
ChemSec:s Sin-lista ingår. Bolagen ska ha möjlighet att använda systemet.

Ansvar: Kommunstyrelsen i samverkan med Miljö- och konsumentnämnden. Alla nämnder och bolag har 
ansvar för att använda systemet.

Kommentar: Upphandling av system är utförd och systemet är inköpt. Servicekontoret förvaltar  
kemikaliehanteringssystemet. 

Aktivitet: Minska exponeringen för farliga kemikalier i förskolor. 

Ansvar: Förskolenämnden i samverkan med Miljö- och konsumentnämnden.

Kommentar: På förskolorna i Borås Stad byts befintligt material successivt ut för att minska exponeringen av 
farliga kemikalier. I upphandling av läromaterial och möbler till förskolorna finns idag kriterier som möjliggör 
att köpa giftfria material. I förskolornas lärmiljöer används idag mer naturvänliga skolmaterial.   
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Aktivitet: Fasa ut livsmedelsförpackningar med det hormonstörande ämnet bisfenol A och ersättas med andra 
förpackningsalternativ. 

Ansvar: Kommunstyrelsen, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildnings- 
nämnden.

Kommentar: Storhushållsförpackningar innehåller inte Bisfenol A. Konsumentförpackningar innehåller i vissa 
fall Bisfenol A, men endast i halter som är godkända enligt Livsmedelsverkets regler.

BEDÖMNING AV MILJÖMÅLET 2 B: Målet bedöms uppnås år 2022 med nuvarande insatser. Ett  
kemikaliehanteringssystem som innehåller listor över ämnen upptagna på ChemSec:s Sin-lista har köpts in och 
implementerats. I Borås Stads förskolor byts befintligt material successivt ut för att minska exponering av  
farliga kemikalier och det finns kriterier i upphandling av lärmaterial och möbler som möjliggör att köpa in 
giftfria material. Livsmedelsförpackningar med det hormonstörande ämnet bisfenol A har fasats ut eller  
minskats till halter som är godkända enligt Livsmedelsverkets regler.

2 c. Livsmedel med palmolja ska successivt fasas ut och alla 
       varor på livsmedelsavtal ska vara palmoljefria 

Aktivitet: Fasa ut varor på livsmedelsavtal som innehåller palmolja. 

Ansvar: Kommunstyrelsen i samverkan med berörda nämnder och bolag.

Kommentar: Nej, produkter innehållande palmolja kvarstår idag i Borås Stads sortiment. Detta gäller mat-
fetter och buljong. Kostorganisationen har beslutat att dessa inte ska ersättas av palmoljefria produkter då de 
palmoljefria produkterna är dyrare eller inte uppfyller ställda krav på smakegenskaper.

BEDÖMNING AV MILJÖMÅL 2 C: Arbetet med att fasa ut livsmedel med palmolja har avstannat då 
kostorganisationen har beslutat att inte köpa in vissa palmoljefria produkter som är dyrare, alternativt inte 
uppfyller krav på smakegenskaper. Målet bedöms som gult och med ytterligare ansträngningar kan målet nås 
2022.

2 d. Borås Stads inköp av ekologiska och eller närproducerade 
        livsmedel uppgår till minst 50 procent

Aktivitet: Öka inköpen av ekologiska livsmedel i Borås Stads förvaltningar och bolag. 

Ansvar: Alla nämnder och bolag.

Kommentar: Av totalsumman för inköpta livsmedel under januari-november 2021 är 40 procent från  
ekologiska livsmedel, varav 25 procent är KRAV-märkta. Detta kan jämföras med att summan för ekologiska 
livsmedel var 43 procent av totalsumman 2020.

Aktivitet: Öka Borås Stads inköp av närproducerade livsmedel. 

Ansvar: Kommunstyrelsen.

Kommentar: Antal producenter inom 15 mils radie år 2021 är 27, vilket är samma antal som för 2020. 20 
procent av de totala inköpen för 2021 är närproducerade varor. Detta kan jämföras med att lokalproducerat 
utgjorde 21 procent av värdet av inköpta produkter 2019 (uppgifter för 2020 saknas).

BEDÖMNING MILJÖMÅL 2 D: Målet bedöms uppnås 2022 med nuvarande insatser. Sammanlagt är 51 
procent av de totala inköpen, i kronor, för Borås Stad ekologiska och/eller närproducerade. 
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HÅLLBAR SAMHÄLLSPLANERING 
Borås Stad planerar för ett hållbart samhälle och arbetar för att invånare ska ha en 
hälsosam livsmiljö både i stad och på landsbygd. Nybyggnad sker i första hand genom 
förtätning i tätorter och nära kollektivtrafik. En hållbar stad är en tät och blandat stad 
där vi bygger på redan byggda ytor och på så sätt har kvar tillgången till gröna stråk, 
vattendrag och parker. 

Hållbar förtätning innebär att människor kan transportera sig på ett hållbart sätt.  
Avfallshanteringen är dessutom väl utbyggd för att underlätta för invånarna.

Mål 3. Borås Stad bygger hållbart och skapar 
    förutsättningar för en hälsosam livsmiljö 

3 a. Byggnationer och markentreprenader ska vara 
       miljö- och hälsomässigt hållbara
Aktivitet: I markentreprenader och byggnationer ska använda material vara inom kategori A eller B, endast  
i undantagsfall C, inom Sunda Hus databasen eller motsvarande.    

Ansvar: Lokalförsörjningsnämnden, Servicenämnden, Fritids- och folkhälsonämnden och de kommunala 
bolagen.

Kommentar: Lokalförsörjningsnämnden har en rutinmässig användning av Sunda Hus miljödata. De flesta bygg-
material kan idag fås enligt krav men det är svårare med el- och VVS-utrustning. Där hittas lösningar tillsammans med 
byggentreprenörerna och på så sätt är de med och driver på en utveckling inom branschen.

Servicekontoret ställer krav på att material ska baseras på kraven i databasen Sunda Hus kategori A-B, i undantagsfall 
kategori C, oavsett om uppdragen gäller bygg, anläggning, mark eller olika typer av driftuppdrag. Servicekontoret som 
utförarförvaltning är bunden till de material beställaren har önskat. Det förutsätts då att man i projekteringsskedet och i 
samband med framtagandet av förfrågningsunderlaget har tagit hänsyn till de beslut som är fattade i Borås Stad gällande 
de aktuella frågeställningarna.

Fristadbostäder AB har som krav att varor ska vara miljögranskade innan de köps in. Som stöd ska databasen Sunda 
Hus Miljödata med miljögranskade produkter användas. I nuvarande byggprojekt med 29 trygghetsbostäder har alla 
inblandade fått en utbildning i Sunda Hus för att säkerställa hög kvalité i det material som jobbas fram i databasen.

Industribyggnader i Borås AB rapporterar att krav på att material  är inom kategori A och B i Sunda Hus Miljö- 
databas har ställts i upphandling av ny-, till- och ombyggnationer inom bolaget. Sunda Hus Miljödatabas används även 
av entreprenörer för att kunna köpa in miljöriktiga byggvaror.

Borås Djurpark och Camping säkerställer att material är inom kategori A och B, i undantagsfall C, genom att ställa 
krav som en del i upphandlingen vid större projekt. Vid mindre projekt i egen regi ligger ansvaret på ansvarig bygg-, 
underhålls- och säkerhetschef i bolaget.

Borås Energi och Miljö ställer krav på att i större byggentreprenadprojekt som drivs av projektavdelningen ska alla 
byggmaterial (produkter) och kemiska produkter avsedda att användas vid byggnations- och driftsfas registreras och 
bedömas i Byggvarubedömningen (BVB). Bedömningen ska göras på kemiskt innehåll och livscykelaspekter.

Toarpshus AB och Sandhults Bostäder AB säkerställer att material är inom kategori A och B, i undantagsfall C,  
genom att ställa dessa krav i upphandlingar.

Aktivitet: Kvalitetssäkra nya byggnader med särskild fokus på fukt, ljud och innemiljö. Exempelvis med P-märkning 
eller Miljöbyggnad nivå silver/guld. 

Ansvar: Lokalförsörjningsnämnden.

Kommentar: Under 2021 har nybyggnation av Backhagsvägen LSS och Sjöbovallen hittills slutförts, och  
nybyggnationen av Skogsfrugatan SoL och Färgargatan LSS planerades att slutföras vid rapporteringstillfället. Samtliga 
fastigheter kvalitetssäkras genom arbete med P-märkning i byggprojekten.
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BEDÖMNING AV MILJÖMÅL 3 A: Målet bedöms uppnås 2022 med nuvarande insatser. Borås Stad kvalitetssäkrar 
nya byggnader med  särskilt fokus på fukt, ljud och innemiljö. De flesta förvaltningar och bolag ställer krav på att  
material är inom kategori A och B, eller i undantagsfall C, inom Sunda Hus databasen eller motsvarande.

3 b. Ekosystemtjänster, grön och blå infrastruktur värnas i 
       översiktsplaner, detaljplaner och vägplaner
Aktivitet: Utveckla verktyg för hur grön och blå infrastruktur kan beaktas i detaljplaner. 

Ansvar: Samhällsbyggnadsnämnden i samverkan med Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden, Miljö- och 
konsumentnämnden.

Kommentar: Arbetet med hur grön och blå infrastruktur kan beaktas i detaljplaner pågår löpande i alla detaljplaner, 
men det finns inga specifika verktyg framtagna. Tillsammans med andra förvaltningar arbetar samhällsbyggnads- 
förvaltningen aktivt med förslaget för parkstråket ”Staden vid parken”. Detta är inget verktyg men kommer ligga till 
grund för framtagande av framtida detaljplaner längs med stråket. En ny grönområdesplan är under framtagande. 

Aktivitet: Grönytefaktorn ska användas som verktyg i fysisk planering.

Ansvar: Miljö- konsumentnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden.

Kommentar: Miljöförvaltningen arbetar löpande med att bevaka de gröna frågorna i stadens planeringsarbete. Miljö- 
förvaltningen har initierat ett förvaltningsövergripande arbete där en arbetsgrupp bildats. Arbetsgruppen ska komma 
fram till en praktisk handledning i frågan om hur Borås Stad kan arbeta med grönytefaktor som ett av flera verktyg 
inom fysisk planering. Arbetsgruppen har tillsammans med berörda tjänstemän testat olika verktyg för bedömning av 
ekosystemtjänster under 2021. Sedan tidigare finns handledning för planhandläggare vad gäller ekologisk kompensation 
och ekosystemtjänster.

BEDÖMNING AV MILJÖMÅL 3 B: Målet bedöms som gult och med ytterligare ansträngningar kan målet nås 
2022. Arbetet med hur grön och blå infrastruktur ska beaktas i detaljplaner fortgår löpande. En förvaltningsöver- 
gripande arbetsgrupp har bildats för att komma fram till en praktisk handledning i frågan om, eller hur, man kan arbeta 
med grönytefaktor som ett verktyg inom fysisk planering. 

3 c. Den fysiska planeringen ska anpassas till 
       framtidens klimat- och väderfenomen

Aktivitet: Kartlägga framtida klimateffekter som beskriver risker inom dricksvattenförsörjning, hälsorisker, ras, skred 
och översvämningar. 

Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden i samverkan med berörda nämnder och bolag. 

Kommentar: Kartering av översvämning under höga flöden är genomförd. Kartering av översvämning under skyfall 
samt av klimateffekter på dricksvatten är på gång. Sedan tidigare finns karteringar av exempelvis, buller, skyddsavstånd 
till farligt gods med mera. Övergripande kartläggningar kring skred och risker för ras finns tillgängligt från till exempel  
SGU och Trafikverket.

Aktivitet: Etablera klimatanpassningsarbetet i befintliga strukturer som exempelvis planarbete, miljötillsyn, bygglov och 
skötselplaner. 

Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden i samverkan med berörda nämnder och bolag.

Kommentar:  Arbete med detta pågår. Klimatanpassningsarbetet är väl etablerat i planläggning och miljötillsyn, men 
det är ännu oklart i vilken mån det är etablerat i bygglov och skötselplaner.

BEDÖMNING MILJÖMÅL 3 C: Målet bedöms som gult och med ytterligare ansträngningar kan målet nås 2022. 
Det saknas för närvarande detaljerad kartläggning i stadens regi kring vissa frågor, men kartering av dessa är på gång. 
Det är ännu oklart hur väl klimatanpassningsarbetet är etablerat i bygglov och skötselplaner, men i enlighet med Borås 
Stads energi- och klimatstrategi som antogs i december 2020 ska samtliga förvaltningar och bolag ta fram handlings- 
planer för bland annat klimatanpassning. 
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FOSSILBRÄNSLEFRITT OCH 
ENERGIEFFEKTIVT BORÅS
Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till  
transporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara transportlösningar och 
inspiration till miljömedvetna resvanor når vi det hållbara samhället.

Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende 

4 a. Användning av fossila fordonsbränslen i kommunkoncernen 
       ska minska med 60 procent från 2015

Aktivitet: Effektivisera transporterna genom ruttplanering, exempelvis ruttplanering som också tar hänsyn till bra cykel-
rundor. 

Ansvar: Vård- och äldrenämnden, Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden, Tekniska nämnden, Servicenämnden, 
Borås elnät AB och Borås Energi och Miljö AB. 

Kommentar: Flertalet förvaltningar arbetar med ruttplanering och ruttoptimering kring resor med bil och arbetsfordon 
vid exempelvis snöröjning och renhållning. Resor med skolskjutsar, till behandlingshem och familjehem görs också efter 
ruttplanering och effektivisering. Samarbete sker med buss- och taxibolag för att effektivisera även deras rutter vid  
körning. Resor planeras så att det ges möjlighet att gå, cykla eller använda elcykel när det är möjligt. Tågresor används 
vid behov och verksamheter använder Teams-möten istället för fysiska möten när det är möjligt.

Trots att endast 12 procent av fordonsflottan består av bensin eller dieselfordon 2021, så står fortfarande bensin som 
används i våra lätta fordon för merparten av våra fossila utsläpp från resor i tjänsten. Resterande fordon inom Borås Stad 
består av flera olika drivmedelslösningar, exempelvis gasbilar, hybridbilar eller elbilar. Borås Stad minskade utsläppen 
från drivmedelanvändningen med 11 procent jämfört med 2020.

BEDÖMNING MILJÖMÅL 4 A: Målet bedöms uppnås 2022 med nuvarande insatser. De rapporterande 
förvaltningarna är effektiva i sin planering och söker lösningar för att minska sina fysiska transporter med hjälp av olika 
planeringsverktyg och hjälpmedel. Förbrukningen av fossila bränslen från Borås Stads cirka 880 tunga och lätta fordon, 
har minskat 62 procent från 2015 till 2021.

4 b. I nyproduktion och större ombyggnationer ska energianvändningen  
       vara minst 15 procent lägre för bostäder och 30 procent lägre för lokaler  
       än kravet i Boverkets byggregler, BBR

Aktivitet: Ställ krav på energianvändning vid upphandling av byggnation. 

Ansvar: Lokalförsörjningsnämnden och de kommunala bostadsbolagen.

Kommentar: Lokalförsörjningsnämnden jobbar efter ställda krav i alla produktioner sedan beslutet för etappmålet 
togs 2018. Industribyggnader i Borås AB strävar efter att samtliga nybyggnationer skall certifieras enligt Sweden Green 
Building Council (SGBC) vilket har ännu högre mål. SGBC krav är att byggnaden använder 25 procent mindre energi 
än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i Boverkets byggregler (BBR) och vid upphandling av byggnation är 
energianvändningen ett viktigt styrverktyg. 

Borås kommuns Parkering AB har tagit hjälp av IVL Svenska miljöinstitutet för att göra en undersökning på vilket 
byggmaterial som är mest miljövänligt avseende koldioxidutsläpp vid uppförandet av ett nytt parkeringshus år 2020. De 
ställer också kravet att energianvändningen per år ska uppgå till maximalt 75 procent av kraven enligt BBR. Energi- 
kravet ska verifieras genom en uppdaterad energiberäkning med verkliga värden av energi för uppvärmning, komfort- 
kyla, tappvarmvatten och fastighetsel som stäms av med beställaren inför en garantibesiktning..
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Aktivitet: Utvärdera om vite kopplat till energianvändning i upphandling är ett bra verktyg som kan användas av fler. 

Ansvar: Fristadbostäder i samverkan med Kommunstyrelsen.

Kommentar: Bostäder i Borås föredrar kontroller i byggnadsskedet framför viten. Detta är inte alltid möjligt och då 
kan vite vara ett verktyg. Vitet är tänkt att i efterhand täcka de kostnader som uppstår för att åtgärda bristerna. Tyvärr 
är bristerna ofta svåra att åtgärda i efterhand och därmed är det bara en ekonomisk kompensation. Byggnaden uppfyller 
därmed inte ställda krav. Industribyggnader i Borås AB anser att energianvändning är summan av flera faktorer med ett 
komplext samspel. Det är inte bara om hur byggnaden är utformad utan det hänger även ihop med verksamhetens art, 
styrreglering, väder, individuell uppfattning med mera. De tror på samverkan och lösningsfokus före vite.

BEDÖMNING MILJÖMÅL 4 B: Målet bedöms uppnås 2022 med nuvarande insatser. De flesta förvaltningar och 
bolag upphandlar via Borås Stads upphandlingsavdelning eller själva och ställer höga krav på att miljömålet ska nås och 
mer därtill.

4 c. Energianvändningen för lokaler, bostäder och offentlig 
       utomhusbelysning ska minska med 15 procent från 2016

Aktivitet: Energieffektivisera befintliga byggnader i samband med renoveringar. 

Ansvar: Lokalförsörjningsnämnden och de kommunala bolag som har egna lokaler eller bostäder.

Kommentar: Lokalförsörjningsförvaltningen gör en analys inför renoveringar och tar fram förslag på effektiviseringar 
inom exempelvis ventilation, värmesystem och styrsystem. 2021 gjordes en ombyggnad av ventilationssystem på  
Viskaforsskolan Hus L, där den gamla frånluftsventilationen utan värmeåtervinning ersattes av ny mer effektiv 
FTX-ventilation.

Industribyggnader i Borås AB genomför genomlysningar och statusbedömningar i fastigheterna. Vid renoveringar så 
beaktas energiprestanda på valda utrustningar och material. Samtliga äldre armaturer för belysning byts ut till LED. 
Borås kommuns parkering AB undersöker alltid om det går att göra anläggningarna mer energisnåla. Framförallt byter 
de äldre lampor mot effektivare ledbelysning. 

Bostäder i Borås ser vid varje större ombyggnation över hur de kan minska fastighetens energianvändning. De har under 
året gjort ett flertal energieffektiviserande åtgärder. Exempel byte av värmepumpar, byte till fönster med bättre U-värde, 
byte till mer energieffektiva ventilationsaggregat, byte till LED-belysning i utomhusmiljöer och allmänna utrymmen, 
byte till snålspolande vattenspridare, fler referensgivare i lägenheter för bättre styrning av värmen med mera.

Aktivitet: Öka arbetet med energieffektiviseringar i kommunens lokaler och bostäder. 

Ansvar: Lokalförsörjningsnämnden och de kommunala bolag som har egna lokaler eller bostäder.

Kommentar: Löpande och schematiska åtgärder för energieffektivisering görs hos de rapporterande bolagen och Lokal-
försörjningsförvaltningen. Kontroller görs över fastigheters status för att hitta förslag på förbättringar, exempelvis  
LED-belysning, sensorer för förbrukning, behovsstyrd värme och ventilation, solceller, utbyte av fönster till mer  
isolerande med mera.
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Aktivitet: Öka arbetet med effektivisering av den offentliga utomhusbelysningen. 

Ansvar: Tekniska nämnden, Fritids- och folkhälsonämnden och Lokalförsörjningsnämnden.

Kommentar: De rapporterande förvaltningarna och bolagen inventerar och ser över äldre belysningsarmaturer och ett 
ständigt arbete pågår för med att förbättra energistatusen på utomhusbelysning och byta till mer energieffektiv  
LED-belysning. Exempelvis så har Tekniska förvaltningen bytt cirka 1 000 armaturer på mindre gator (villagator) i  
Tosseryd, Frufällan, Viskafors och Kinnarumma. Byte skedde även av cirka 250 armaturer på större genomfartsleder 
såsom Göteborgsvägen, Åsvägen och Norrby Långgatan. Sammanlagt sänktes energiförbrukningen från 360 000 kWh  
till 140 000 kWh, det vill säga en besparing på 220 000 kWh. 

Energianvändningen för lokaler har minskat i jämförelse med 2020. För bostäder var det motsatt och energi- 
användningen ökade och offentlig utomhusbelysning har också ökat användningen mellan 2020 och 2021. Den  
sammanlagda energianvändningen från lokaler, bostäder och utomhusbelysning har, i jämförelse med 2016, minskat  
med 7,2 procent till år 2021. Det är en försämring i jämförelse med 2020 då minskningen låg på 12,1  
procent mot 2016. 

BEDÖMNING MILJÖMÅL 4 C: Berörda förvaltningar och bolag arbetar aktivt med energikartläggning och  
effektivisering av energianvändningen för att minska energianvändningen i kommunens byggnader, lokaler, bostäder  
och utomhusbelysning. Trots det så ser vi en för långsam utveckling och en nedåtgående trend sista året och  
bedömningen är att målet ej kommer nås 2022.

4 d. Andelen resor inom Borås Stads geografiska område 
       som sker till fots, med cykel eller kollektivtrafik ska öka

Aktivitet: Ta fram en plan för arbetet med mobility management i Borås Stad. 

Ansvar: Tekniska nämnden i samverkan Miljö- och konsumentnämnden.

Kommentar: En övergripande mobility management-plan (ett koncept för att främja hållbara transporter genom att 
förändra resenärers attityder och beteenden) är inte framtagen i Borås. Det har gått ut ett trafikprogram på remiss där det 
framgår att det kan tas fram ett separat mobility management-dokument. Flera förvaltningar har angett mobility manage-
ment-åtgärder i sina handlingsplaner kopplade till Energi- och klimatstrategin. Det är oklart om en separat plan kommer 
tas fram. Tekniska nämnden tar fram årsplaner för beteendepåverkan inom cykel inom deras verksamhetsområde. 

Pågående arbete med mobilitet och att öka användningen av cykel inom Borås Stad görs. Exempelvis genomfördes  
projektet På Egna Ben där barn i årskurs 4 till 6 uppmuntrades att ta sig till och från skolan med gång och cykel. 40  
klasser deltog i Borås. Cykelvänlig arbetsplats har också genomförts i Borås, där flera arbetsplatser internt och externt 
deltar. Fler arbetsplatser inom Borås Stad uppmuntras att delta.

Till projektet Vintercyklist har Borås haft med 40 deltagare, deltagare som cyklat under vinterhalvåret. Deltagarna har 
fått tillgång till cykelservice och deras cyklar har utrustats med vinterdäck. Testcyklist med elcyklar för utlåning genom-
förs. Borås Stad har med 40 personer i projektet. Även 63 personer på SÄS deltar. Borås Stad har i övrigt sökt och fått 
medel för Viable Cities som kommer jobba med angränsande frågor till mobility management.

Aktivitet: Genomföra en resvaneundersökning som kan användas som underlag i arbetet med hållbara resor. 

Ansvar: Kommunstyrelsen.

Kommentar: Ingen resvaneundersökning har genomförts under 2021 enligt Kommunstyrelsen. Västtrafik kommer  
troligen att göra en resvaneundersökning motsvarande den som genomfördes  2015. Om det bestäms för att göra ett nytt 
avtal om stadstrafik i Borås till 2025, så kommer avtalet föregås av en stor resvaneundersökning under 2022/2023. Det 
har dock ännu inte bestämts något gällande detta. Västtrafik har aviserat att så länge som resandet efter pandemin ännu 
inte normaliserats så är det inte rimligt att göra en resvaneundersökning. Det behöver gå minst ett år efter att resandet 
blivit ”normalt” innan en resvaneundersökning kan genomföras enligt Västtrafik.

BEDÖMNING MILJÖMÅL 4 D: Målet är bedömt gult då någon övergripande resvaneundersökning ej genomförts 
sedan 2015. Det går därmed inte att se om det hållbara resandet ökat eller minskat över tid och ej heller kunna bedöma 
om målet klaras eller inte klaras till 2022. Under 2020, ett pandemiår, minskade kollektivresandet med 30 procent. Det 
går inte att dra några slutsatser om kollektivresandet har ersatts av privata resor, cykelresor eller uteblivna resor. 



Fristadbostäders arbete med hållbarhet
Hej Kjell-Ove, hur arbetar ni på Fristadbostäder AB med hållbarhet,  
material och livscykelanalys inom ert byggande?  

Det stora med vår nybyggnation som vi håller på med nu, Prästhöjdens Trygg-
hetsboende, är hur långsiktighet blir hållbarhet. Exempelvis har projekteringen 
skett utifrån ett 100-års perspektiv istället för 50 år som branschen normalt 
gör. Avskrivning på 50 år som vanligt men hela byggnadens olika systemval 
och komponentval är gjorda för att vara så ekonomiska som möjligt sett över 
100 år.

Vi bygger vidare på inslagen väg med att bygga stora flerbostadshus helt i trä. 
Det är vi fortfarande ensamma om i den här kommunen och regionen. När vi 
gjorde det förra gången så gjordes det omfattande livscykelanalyser som sedan 
tredjepartsgranskades av RISE. Nu vet vi att den här byggmetoden och de 
här materialvalen funkar både ur ett ekonomisk och ett förvaltningsmässigt 
perspektiv samt att det har det minsta möjliga klimatavtrycket. Därmed var 
det lätt att välja samma tekniska lösningar i stor utsträckning i vårt nya projekt 
Prästhöjdens trygghetsboende. 

Vi har också kunnat korta transporterna av allt material i bygget vilket minskar klimatbelastningen i själva byggskedet. 
Solceller på taket och fjärrvärme bidrar ytterligare till hela fastighetens långsiktiga hållbarhet.

Tekniska förvaltningens arbete för att öka biologisk mångfald
Hej Emma, hur arbetar Tekniska förvaltningen med att skapa/sköta  
ängar inom Borås kommun?

Vi har olika sätt att anlägga äng. Det enklaste sättet som inte kräver så stor 
omställning är att vi en gång per år, på sensommaren, slår gräset och låter det 
ligga cirka en vecka för att sedan ta upp det. Vid behov kan det vara så att vi 
vårstädar ytorna för att minska organiskt material, främst om ytorna står i  
närheten av träd. På andra delar så har vi tagit bort matjorden och lagt på 
näringsfattig jord för att sen så in ängsfröblandningar.

Ungefär hur mycket ängsmark som förvaltas av Tekniska finns det i Borås 
i dagsläget och hur mycket skulle kunna nyskapas på lämpliga ytor?
Vi har i nuläget cirka 0,9 hektar ängsytor men kommer att under 3 år  
omvandla 2,4 hektar.

Finns det planer på att utöka mängden ängsmarker inom centrala Borås 
och centralorterna?
De ytorna som vi planerar att omvandla ligger inom Viskanspark och sträcker 
sig från Osdal/Bråt till Rya åsar.

Varför är det viktigt med ängsytor i staden och landskapet?
Ängsytor är viktiga i staden för att möjliggöra spridningskorridorer för pollinatörer. Vi behöver hjälpa bin, fjärilar och 
andra pollinatörer med ”stepping stones” genom staden. Tidigare var det jordbruket som hjälpte till att få till fina  
miljöer för insekterna med bete och ängshävd. Men dagens storskaliga jordbruk och monokulturer, att städerna växer 
samt  att vi sköter våra gröna ytor för bra och städar mycket i naturen gör att blommande växter minskar. Om vi  
minskar skötseln av gräs och ser till att få in en högre diversitet på våra ytor kan pollinatörer få en okej livsmiljö, 
samtidigt hoppas vi att vi kan göra ytor som även människor tycker är fina att vistas i.
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HÅLLBAR NATUR
Borås Stad värnar sina naturresurser. Vi arbetar för att stärka förutsättningarna 
och trygga platser för såväl friluftslivet som växt- och djurlivet. 

En rik biologisk mångfald är en förutsättning för fungerande ekosystem som 
bland annat renar vatten och luft och pollinerar våra grödor. Naturen har även 
ett stort värde för vår fysiska och psykiska hälsa, som en plats för rekreation och 
källa till välbefinnande.

Mål 5. Tillgänglig och rik natur för människor, växter och djur

5 a. Skapa en samlad bild av den gröna och blå strukturen i kommunen 
       och värna viktiga korridorer

Aktivitet: Kartlägg kommunens blå och gröna infrastruktur. 

Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden.

Kommentar: Miljö - och konsumentnämnden rapporterar att den blå och gröna infrastrukturen är kartlagd 
utifrån gräsmarker, lövskogar, barrskogar och vattendrag i Borås tätort, serviceorterna och spridningsstråk 
mellan orterna. Kunskapen ska ligga som underlag vid planering och revidering av grönområdesplanen. Det är 
ett pågående arbete och stadens grönområdesplan och flertalet detaljundersökningar används som underlag i 
planeringsarbetet. Ytterligare analyser kommer att göras.

Aktivitet: Genomföra strategiska markköp eller skapa avtal för särskilt viktiga områden i den gröna och blå 
strukturen. 

Ansvar: Kommunstyrelsen i samverkan med Miljö- och konsumentnämnden.

Kommentar: Kommunstyrelsen rapporterar att Borås Stad har genom KF (2016) antagit ”Riktlinjer för 
förvärv och försäljning av mark”. I riktlinjerna anges olika syften med kommunalt markägande, exempelvis  
naturvård, rekreation/friluftsliv. En naturvårdsgrupp med representanter från olika förvaltningskompetenser 
samråder kontinuerligt kring förändringar i markanvändning och bland annat kring upprättandet av före-
skrifter och skötselplaner. Miljöförvaltningen och naturvårdsgruppen kan förslå områden som bör köpas in av 
strategiska skäl. 

Miljö- och konsumentnämnden har initierat skriftliga förslag till Kommunstyrelsen på inköp av mark som 
Stadsledningskansliet bevakar och eventuellt köper om det går. Förslag har även initierats av tjänstepersoner 
om att byta till sig mark för att säkra natur- och friluftsvärden. Det finns ett mycket bra samarbete och  
kontakter mellan olika förvaltningar, främst Miljöförvaltningen och Stadsledningskansliets mark och  
exploateringsavdelning i dessa frågor.  Mark- och exploateringsavdelningen ingår i naturvårdsgruppen och där 
diskuteras eventuella inköp med tjänstepersoner på naturvårdssidan om de tycker det är värt att köpa eller byta 
till sig olika objekt.

Mark- och exploateringsavdelningen är också representerad i kommunens förvaltningsövergripande vatten-
grupp, som samråder om olika vattenfrågor, samt är även är representerade i en friluftsgrupp och en dagvatten-
grupp, där också gröna och blå ärenden hanteras.

BEDÖMNING MILJÖMÅL 5 A: Målet bedöms uppnås 2022 med nuvarande insatser. Kartläggning av 
kommunens blå och gröna infrastruktur har kompletterats, med mer detaljerade analyser av våra stadsnära 
grönstråk. Strategiska markköp eller avtal för särskilt viktiga områden för biologisk mångfald eller för grönstråk 
och sammankoppling i den gröna och blå strukturen säkerställs via en naturvårdsgrupp med representanter 
från olika förvaltningskompetenser. 

Naturvårdsgruppen och även vattengruppen samråder kontinuerligt kring förändringar i markanvändning och 
bland annat kring upprättandet av föreskrifter och skötselplaner. 
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5 b. Stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet

Aktivitet: Kartlägga och förbättra livsmiljöer för strikt skyddade arter. 
Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden i samverkan med Tekniska nämnden.

Kommentar: Miljöförvaltningen har tagit fram en rapport ”Biologisk mångfald i Borås”. Den beskriver  
nuläget för biologisk mångfald i Borås och presenterar fyra arbetssätt som kommunen kan utgå från för att öka 
den biologiska mångfalden.

Aktivitet: Skapa säkra passager och förbättra spridningsmöjligheter för djur och växter. 

Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden i samarbete med Tekniska nämnden.

Kommentar: Miljö - och konsumentnämnden rapporterar att samarbete med Länsstyrelsen pågår i projekt för 
bättre spridningsmöjligheter för hotade vildbin vid Bråt. Bland annat har frön spridits ut i en ledningsgata så 
att det blivit en spridningskorridor för bina, från Bråt till andra områden.

Inom Miljöförvaltningens naturvårdsprojekt om större vattensalamander har det tillsammans med privata  
markägare anlagts nya salamanderdammar. Med fler dammar minskar avståndet mellan lämpliga lekdammar 
och artens spridningsmöjlighet förbättras. I projektet arbetar Miljöförvaltningen också med inventeringar samt 
att restaurera befintliga dammar och närmiljöer.

I planarbetet bevakar Miljöförvaltningen gröna stråk för spridningskorridorer av vilda djur och växter. I  
ärendehantering och bygglovsremisser får markägare information om naturvärden via beslut och dialog.

Aktivitet: Öka andelen ädellövskog genom gallring, röjning och plantering. 

Ansvar: Tekniska nämnden.

Kommentar. År 2021 planterade Tekniska förvaltningen ytterligare 1,0 hektar i Målsryd med ek och björk. 
Att lövskogsarealen ökat med 100 hektar i den nya skogsbruksplanen beror till största delen på att mycket 
(ungefär 80 hektar) tätortsnära mark inventerats och lagts med i skogsbruksplanen. Viktigt att vara medveten 
om att ädellövskog i vår region normalt inte klarar konkurrensen från barrträd, så skötsel krävs för att bibehålla 
en ädellövskog.

Aktivitet: Öka kunskapen om biologisk värdefulla områden hos organisationer och markägare för att  
inspirera till ökade naturvårdsåtgärder. 

Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden.

Kommentar: Miljö - och konsumentnämnden har skickat ut information gällande antal individer av större 
vattensalamander till de fastighetsägare som äger dammarna där större vattensalamander noterades vid vårens 
inventering. Guidad vandring på kommunens fastighet Gåshult i Bredared genomfördes under våren. På  
fastigheten finns en stor mångfald av arter och området planeras bli naturreservat. 

BEDÖMNING MILJÖMÅL 5 B: Målet bedöms uppnås 2022 med nuvarande insatser. Det är dock generellt 
en fortsatt negativ trend för biologisk mångfald. Inom staden pågår arbete i flera förvaltningar och bolag för 
att gynna biologisk mångfald och grönytor. Utöver redan nämnda aktiviteter pågår också projektsamarbete 
mellan Tekniska förvaltningen, Miljöförvaltningen och Länsstyrelsen Västra Götaland för att kunna återväta 
skogsmarker i ett kommande LONA-projekt. Arbetsgrupper inom Viskans park arbetar också med kommande 
projekt som påverkar livsmiljöer för skyddade arter. 
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Inledning 
Anvisning 
 

Eventuellt ett inledande avsnitt som nämnden själv bestämmer utformningen av. 

Hållbara perspektiv 
Beskrivning 
I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap och delaktighet ger grund för 
hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Ett strukturerat miljöarbete ger förutsättningar för en 
hållbar samhällsutveckling. 

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög 
kompetens inom miljöområdet 

1a) Alla förvaltningar och bolag med mer än tio anställda ska ha 
ett miljöledningssystem. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Har förvaltningen / bolaget ett 
certifierat miljöledningssystem? 

 Ja  Ja  Ja 

Kommentar BEM har ett certifierat miljöledningssystem. (Borås Energi och Miljö AB) 
Borås elnät har ett certifierat miljöledningssystem (svensk miljöbas).  (Borås Elnät AB) 
Borås djurpark har ett certifierat miljöledningssystem. (Borås Djurpark AB) 
Borås kommun parkering AB har ett certifierat miljöledningssystem (svensk miljöbas). (Borås kommuns 
Parkerings AB) 
Borås TME har ett certifierat miljöledningssystem. (BoråsBorås TME AB 
 
 
Har inte ett certifierat miljöledningssystem. (Industribyggnader i Borås AB 
Ab Bostäder har inget certifierat miljöledningssystem. 
 
 
Följande saknar ett certifierat miljöledningssystem. Dock, under 10 anställda. Akademiplatsen i Borås AB, 
Inkubatorn i Borås AB, Fristadbostäder AB, Sandhultsbostäder AB, Toarpshus AB samt Viskaforshem AB. 
 

Har förvaltningen / bolaget ett 
miljöledningssystem som inte är 
certifierat? 

 Nej  Nej  Ej aktuellt 

Kommentar Har ett icke-certifierat miljöledningssystem, baserat på ISO standarder. (Industribyggnader i 
Borås AB) 
Följande saknar miljöledningssystem men har färre än 10 st anställda: Akademiplatsen i Borås AB, 
Inkubatorn i Borås AB, Fristadbostäder AB, Sandhultsbostäder AB, Toarpshus AB samt Viskaforshem AB. 
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1b) Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska ha 
system för arbetet med miljöfrågor, exempelvis Grön Flagg. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Andel förskolor, grundskolor och 
gymnasieskolor som har ett 
miljöledningssystem. 

83,6 86 90 

Kommentar Det är 100 % av förskolor, 71 % av grundskolor samt 60 % av gymnasieskolor som för 
närvarande är certifierade. De övriga 2 (40%) gymnasieskolorna har påbörjat en omcertifieringsprocess.  

1c) Borås Stads kök ska uppnå Krav-certifieringen enligt nivå 2 
eller liknande. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Andel av köken som har 
kravcertifiering enligt nivå 2 

0  0 

Kommentar Kommunstyrelsen rapporterar att inga kök av 115 enheter är i T2 2021 kravcertifierade i nivå 
2, på grund av att detta ger för höga kostnader. 

1d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara 
miljöutbildade. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Andel anställda som genomgått en 
miljöutbildning, som inkluderar 
utbildning om Borås Stads miljöarbete. 

55% 60% 62% 

Andel förtroendevalda (ledamöter och 
ersättare) som genomgått en 
miljöutbildning, som inkluderar 
utbildning om Borås Stads miljöarbete. 

 60% 72% 

Mål 2. Borås Stad bidrar till hållbar konsumtion 

2a) Minskad resursanvändning genom ökat återbruk och 
materialåtervinning. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Har inköpen standardiserats för att 
förbättra miljöprestanda på varor? Om 
ja, ange vilka varor. 

 Nej  Ja  Ja 

Kommentar Kommunstyrelsen rapporterar att inköpen har standardiserats för att förbättra 
miljöprestandan, exempelvis på kontorsmaterial och hygien och städprodukter.  
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Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Har ett gemensamt system för avfall 
som uppkommer i kommunal regi 
tagits fram? 

 Nej  Ja  Ja 

Kommentar BEM rapporterar att gemensamt system för avfall i kommunal regi har tagits fram 

Har arbete med funktionsupphandling 
som innebär att produkter hyrs istället 
för att köpas skett? Om ja, ge 
exempel. 

 Nej  Ja  Ja 

Kommentar Kommunstyrelsen rapporterar att arbete med funktionsupphandling som innebär att 
produkter hyrs istället för att köps sker. 
Maskiner, liftar och ställningar hyrs fortfarande. Telefoner köps in och hyrs sedan internt av 
förvaltningarna. En ny funktionsupphandling av trygghetssystem har genomförts men är förnärvarande 
överprövad 
Gällande maskiner liftar och ställningar ska dessa hyras in när behovet finns och lämnas tillbaka så snart 
de inte behövs, vi betalar för antalet dagar vi har dessa. Samma tanke finns med trygghetssystemet där 
exempelvis larmknappar och utrustning kopplat till detta endast ska hyras in vid behov. Förhoppningen är 
att det ska få positiva miljöeffekter då färre prylar står onyttjade. 

Har ett system för återbrukande av 
kommunens inventarier upprättats? 

 Nej  Nej  Nej 

Kommentar Kommunstyrelsen rapporterar att system för återbrukande av kommunens inventarier ej har 
upprättats än, men att arbete pågår. 
I underlaget till budget 2022 står att Koncerninköp har i uppdrag att införa system för återbruk av 
kommunens inventarier. I förstudien som genomförts har det konstaterats att Borås Stad har behov av att 
organisera ansvaret för möbelinnehavet, samt att upphandla kringtjänster som exempelvis tapetsering, 
målning och snickeri för att uppnå målet om cirkulära möbelflöden.  

2b) Minska användningen av kemikalier som kan skada hälsa 
och miljö. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Har ett övergripande 
kemikaliehanteringssystem, som 
innehåller listor över ämnen som är 
upptagna på ChemSec:s Sin-lista, 
köpts in? 

 Nej  Ja  Ja 

Kommentar Kommunstyrelsen rapporterar att upphandling av system är utförd och systemet är inköpt. 
Servicekontoret förvaltar systemet.  

Har livsmedelsförpackningar med det 
hormonstörande ämnet bisfenol A 
fasats ut? 

 Nej  Ja  Ja 

Kommentar Kommunstyrelsen rapporterar att bisfenol A fasats ut. Storhushållsförpackningar innehåller 
inte Bisfenol A. Konsumentförpackningar innehåller i vissa fall Bisfenol A, men endast i halter som är 
godkända enligt Livsmedelsverkets regler. 

 

  Lägesbeskrivning 

 Beskriv åtgärder som vidtagits sedan 2019 för att minska exponering av farliga kemikalier i 
förskolor. 
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  Lägesbeskrivning 

Kommentar Förskolenämnden rapporterar att målet bedöms vara nått 2021. 
 
På förskolorna i Borås Stad byts befintligt material successivt ut för att minska exponering av farliga 
kemikalier. I upphandling av lärmaterial och möbler till förskolorna finns idag kriterier som möjliggör att 
köpa giftfria material till förskolornas miljöer. I förskolornas lärmiljöer används idag mer ostrukturerat- och 
natur-material än förut. Många av våra förskolor väljer bort att köpa in klassiska ”leksaker” av fler olika 
anledningar. En anledning är att förskolorna vill minska antalet leksaker gjorda av plast i lärmiljöer, på 
grund av att plast ibland kan innehålla miljöfarliga ämnen även om de inte klassas som gift. I 
undervisningen på förskolorna har användandet av återvinningsmaterial ökat de senast åren. Barnen ges 
möjlighet att skapa förståelse för hållbart förhållningssätt och återbruk. Genom att arbetslagen presenterar 
återvinningsmaterial som inte innehåller gifter får barnen erfara vilka material som är lämpliga att använda 
för återvinning. Barnen ges möjlighet att undersöka olika återvinningsmaterial exempelvis hur hållbara de 
är, vad de innehåller och dess olika egenskaper. 
I Förskoleförvaltningens rutin för nybyggnation och ombyggnation beskrivs att samtliga material och 
produktval ska göras enligt gällande riktlinjer och miljökrav för Borås Stad. Samt att gällande lagkrav för 
hälso- och miljöaspekter ska följas. I rutinen förordas även naturliga markmaterial som grus, gräs, bark, 
stock och sten i enlighet med gällande regler. 

2c) Livsmedel med palmolja ska successivt fasas ut och alla 
varor på livsmedelsavtal ska vara palmoljefria. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Är alla varor på livsmedelsavtal 
palmoljefria? 

 Nej  Nej  Nej 

Kommentar Kommunstyrelsen rapporterar att produkter innehållande palmolja kvarstår idag i Borås 
Stads sortiment. Detta gäller matfetter och buljong. Kostorganisationen har beslutat att dessa inte ska 
ersättas av palmoljefria produkter då de palmoljefria produkterna är dyrare alternativt inte uppfyller ställda 
krav på smakegenskaper. 

2d) Borås Stad inköp av ekologiska och eller närproducerade 
livsmedel uppgår till minst 50 procent. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Andel ekologiska livsmedel i Borås 
Stads förvaltningar och bolag. 

 42,7 39,5 

Kommentar Uppföljning januari-november: Totalsumman för inköpta livsmedel under perioden januari 
2021 till november 2021 är 78 314 080 kr varav summan för ekologiska livsmedel är 30 898 481 kr. Det 
motsvarar 39,5% ekologiska livsmedel varav 25% är KRAV-märkta livsmedel (Kommunstyrelsen). 

Antal producenter inom 15 mils radie.  27 27 

Kommentar Borås stad har 2021 27 olika producenter inom 15 mils radie. Av totala inköpen på 85 129 
867 kr är 17 267 765 kr av totalen närproducerade varor. Eller ca. 20% i kr. Sammanlagt handlar Borås 
stad ekologiska eller närproducerade varor för 43 525 177 kr eller ca. 51% av totala inköpen i kr. Cirka 
10% av totala inköpen i kr är både närproducerade och ekologiska. (Kommunstyrelsen) 
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Hållbar samhällsplanering 
Beskrivning 
Borås Stad planerar för ett hållbart samhälle och arbetar för att invånare ska ha en hälsosam livsmiljö 
både i stad och på landsbygd. Nybyggnad sker i första hand genom förtätning i tätorter och nära 
kollektivtrafik. En hållbar stad är en tät och blandad stad där vi bygger på redan byggda ytor och på så 
sätt har kvar tillgången till gröna stråk, vattendrag och parker. Hållbar förtätning innebär att människor 
kan transportera sig på ett hållbart sätt. Avfallshanteringen är dessutom väl utbyggd för att underlätta 
för invånarna. 

Mål 3. Borås Stad bygger hållbart och skapar förutsättningar 
för en hälsosam livsmiljö 

3a) Byggnationer och markentreprenader ska vara miljö- och 
hälsomässigt hållbara. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Andel kvalitetssäkrade nybyggda 
byggnader med särskild fokus på fukt, 
ljud och innemiljö. 

100% 100% 100% 

Kommentar Lokalförsörjningsnämnden rapporterar att under 2021 har nybyggnation av Backhagsvägen 
LSS och Sjöbovallen hittills slutförts, LFF har kvaltietssäkrat arbetet genom att arbeta med P-märkning i 
byggprojekten. LFF planerar även att under 2021 slutföra nybyggnation av Skogsfrugatan SoL och 
Färgargatan LSS, dessa fastigheter byggs också genom att arbeta med P-märkning i byggprojekten. 

 

  Lägesbeskrivning 

 Hur säkerställer ni att material är inom kategori A och B (i undantagsfall C) inom Sunda Hus 
databasen (eller motsvarande) i markentreprenader och byggnationer? 
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  Lägesbeskrivning 

Kommentar Lokalförsörjningsnämnden rapporterar de har rutinmässig användning av Sunda Hus 
miljödata. Om byggentreprenörer behöver hjälp med utbildning i användning av databasen, så ordnas 
detta, antingen genom att anlita Sunda Hus eller intern utbildning genom LFF. De flesta byggmaterial kan 
idag fås enligt krav men det är svårare med el- och VVS-utrustning. Där hittas lösningar tillsammans med 
byggentreprenörerna och på så sätt är vi med och driver på en utveckling inom branschen. 
 
Servicekontoret rapporterar att de utför uppdrag åt Borås stads förvaltningar och bolag. Vare sig 
uppdragen gäller bygg, anläggning, mark eller olika typer av driftuppdrag ställer Servicekontoret krav på 
att material ska baseras på de krav som är ställda i databasen "Sunda Hus" och kategori A-B, i 
undantagsfall kategori C. Beställande förvaltningar och bolag hänvisar i sina underlag inför uppdrag som 
Servicekontoret ska utföra till material som ska arbetas in i projektet eller i driftuppdraget. Servicekontoret 
som utförarförvaltning är då bunden till de material beställaren har önskat och det förutsätts att man i 
projekteringsskedet och i samband med framtagandet av förfrågningsunderlaget har tagit hänsyn till de 
beslut som är fattade i Borås stad gällande de aktuella frågeställningarna. 
 
Fristads Bostäder AB: Så här är våra krav i entreprenadupphandlingar ställda: Varor ska vara 
miljögranskade innan de köps in. Som stöd ska databasen SundaHus Miljödata med miljögranskade 
produkter användas. Behörighet till databasen tillhandahålls av beställaren. Entreprenören ansvarar för att 
samtliga varor och kemiska produkter som används förs in i databasen inkl mängder; genom egen 
registrering så att det vid projektets avslut går att identifiera dessa varor och därigenom de ingående 
ämnen som förekommer. I första hand väljs varor som har helhetsbedömningen A eller B. Varor med 
helhetsbedömningen C och som är godkända av beställaren att använda är markerade i SundaHus 
Miljödata med beställarens logo. Övriga varor med helhetsbedömningen C får inte användas utan 
beställarens godkännande. Detsamma gäller för varor med helhetsbedömning D och varor som inte finns i 
databasen. Varor som kräver godkännande enligt ovan ska redovisas i särskild blankett tillhandahållen av 
beställaren. Blanketten ska uppdateras löpande och redovisas för beställaren vid möten. Som litet bolag 
gör vi inte så många sådana här byggentreprenader (mindre än ett projekt om året) så det är lätt för oss 
att följa upp. I nuvarande byggprojekt med 29 st trygghetsbostäder som vi bygger har alla inblandade fått 
en två timmars utbildning i SundaHus för att säkerställa hög kvalité i det material som jobbas fram i 
databasen. 
 
Industribyggnader i Borås AB: Krav, att material är inom kategori A och B i Sunda Hus Miljödatabas, har 
ställts i upphandling av ny-, till- och ombyggnationer inom bolaget. Sunda Hus Miljödatabas används även 
av entreprenörer för att kunna inköpa miljöriktiga byggvaror. IBAB har ökat samarbete och uppföljning via 
Lokalförsörjningsförvaltningen. Samtliga nybyggnationer får också ett utökat miljökrav och certifieras enligt 
Green Building, vilket även kvalitetssäkrar fortsatt förvaltning. 
Borås djurpark och Camping: Vid större projekt, en del i upphandlingen. Mindre projekt i egen regi, 
ansvarig bygg, underhåll och säkerhetschef i bolaget. 
 
Borås energi och Miljö: I större byggentreprenadprojekt som drivs av projektavdelningen ska alla 
byggmaterial (produkter) och kemiska produkter avsedda att användas vid byggnations- och driftsfas 
registreras och bedömas i Byggvarubedömningen (BVB) (www.byggvarubedomningen.se). Bedömningen 
ska göras på kemiskt innehåll och livscykelaspekter. 
Toarpshus AB: .Genom att ställa dessa krav i upphandlingar. 
Sandhults Bostäder AB: Genom att ställa dessa krav i upphandlingar. 
 

3b) Ekosystemtjänster, grön- och blå infrastruktur värnas i 
översiktsplaner, detaljplaner och vägplaner. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Har verktyg för hur grön och blå 
infrastruktur kan beaktas i detaljplaner 
utvecklats? 

 Nej  Nej  Nej 
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Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Kommentar Samhällsbyggnadsnämnden rapporterar att arbetet med hur grön och blå infrastruktur kan 
beaktas i detaljplaner pågår löpande i alla detaljplaner men det finns inga specifika verktyg framtagna. 
Tillsammans med andra förvaltningar arbetar samhällsbyggnadsförvaltningen aktivt med förslaget för 
parkstråket, "Staden vid parken". Detta är dock inget verktyg, men kommer ligga till grund för framtagande 
av framtida detaljplaner längs med stråket. 

 

  Lägesbeskrivning 

 Beskriv hur grönytefaktorn används i fysisk planering. 

Kommentar Miljö -och konsumentnämnden rapporterar att Miljöförvaltningen arbetar löpande med att 
bevaka de gröna frågorna i stadens planeringsarbete. Gällande grönytefaktorn som arbetsverktyg i 
stadsplanering har Miljöförvaltningen initierat förvaltningsövergripande arbete som pågår och där har en 
arbetsgrupp bildats för att komma fram till en praktisk handledning i frågan hur staden kan arbeta med 
grönytefaktor som ett av flera verktyg inom fysisk planering. Sedan tidigare finns handledning för 
planhandläggare vad gäller ekologisk kompensation och ekosystemtjänster. Arbetsgruppen har 
tillsammans med berörda tjänstemän testat olika verktyg för bedömning av ekosystemtjänster under 2021. 

3c) Den fysiska planeringen ska anpassas till framtidens klimat 
och väderfenomen. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Har framtida klimateffekter som 
beskriver risker inom 
dricksvattenförsörjning, hälsorisker, 
ras, skred och översvämningar 
kartlagts? 

 Nej  Nej  Nej 

Kommentar Miljö - och konsumentnämnden rapporterar att målet är delvis klar, kartering av 
översvämning under höga flöden klart, men kartering av översvämning under skyfall är på gång. 
Kartläggning av klimateffekter på dricksvatten är på gång. 

 

  Lägesbeskrivning 

 Hur har klimatanpassningsarbetet etablerats i befintliga strukturer som exempelvis planarbete, 
miljötillsyn, bygglov och skötselplaner? 

Kommentar Miljö - och konsumentnämnden rapporterar att arbete pågår. Det är väl etablerat i 
planläggning och miljötillsyn men ännu lite oklart hur det är etablerat i bygglov och skötselplaner. 

Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås 
Beskrivning 
Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till transporter, 
uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara transportlösningar och inspiration till 
miljömedvetna resvanor når vi det hållbara samhället. 
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Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende 

4a) Användning av fossilt fordonsbränsle i kommunkoncernen 
ska minska med 60 % från 2015. 

  Lägesbeskrivning 

 Beskriv hur ni har arbetat med att effektivisera transporterna genom ruttplanering. 

Kommentar Servicenämnden skriver att rutterna inom fastighetsskötseln och budverksamheten ses 
rutterna över kontinuerligt för att minimera onödiga körningar. Inom entreprenadverksamheten 
ruttoptimeras vinterväghållningen genom att prioritera mellan förbestämda distrikt, där vissa gator och 
andra ytor omfattas. 
 
Tekniska nämnden rapporterar att det inom särskoleskjutsen dagligen arbetas med planering och 
ruttoptimering. Sedan finns samarbete både med bussbolag och taxibolag för att få till mest effektiva 
rutter. 
 
Individ – och familjeomsorgsnämnden rapporterar att det arbetar med att effektivisera resor som sker till 
behandlingshem, externa boenden och till familjehem. Strävan är även att göra placeringar nära Borås 
med kortare resväg. När det är möjligt används tågresor resor i verksamheten. Vidare prövar 
verksamheten att använda digital teknik såsom teamsmöten istället för bilresa när det är möjligt. 
 
Vård – och äldrenämnden rapporterar att de planerar sina resor med effektivast möjliga gång -
/körsträckor. De flesta vårdplaneringar sker numera via teams och teknisk utrustning för att möjliggöra 
detta har köpts in. Cykling och vässlor användes när möjlighet finns. 

4b) I nyproduktion och större ombyggnationer ska 
energianvändningen vara minst 15 % lägre för bostäder och 
30 % lägre för lokaler än kravet i Boverkets byggregler, BBR. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Andel nybyggnationer och större 
ombyggnationer där 
energianvändningen är minst 15 % 
lägre för bostäder och 30 % lägre för 
lokaler än kravet i Boverkets 
byggregler, BBR. 

90% 100% 100% 

 

  Lägesbeskrivning 

 Beskriv vilka krav som ställs på energianvändning vid upphandling av byggnation och hur 
uppföljning sker. 
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  Lägesbeskrivning 

Kommentar Efter beslut som togs för etappmål 4b 2018-02-22, jobbas det efter de nya kraven i alla nya 
byggprojekt (Lokalförsörjningsnämnden). 
 
Vid upphandling av byggnation är energianvändningen ett viktigt styrverktyg. Industribyggnader i Boras AB 
strävar efter att samtliga nybyggnationer skall certifieras enligt Sweden Green Building Council (SGBC) 
vilket har ännu högre mål. SGBC krav är att byggnaden använder 25% mindre energi än tidigare eller 
jämfört med nybyggnadskraven i BBR (Industribyggnader i Borås AB). 
 
Vi har precis tagit hjälp av IVL för att göra en undersökning på vilket byggmaterial som är mest miljövänligt 
avseende koldioxid utsläpp. Detta gäller ett nytt parkeringshus som kommer att byggas under 2022. De 
system man gjorde undersökningen på var prefab stomme och spännbalks stomme. Resultatet visade stor 
fördel för spännbalk vilket vi också då avser att bygga med (Borås kommuns parkering AB). 
 
Vi ställer kravet att energianvändningen per år ska uppgå till maximalt 75% av kraven enligt BBR. 
Energikravet ska verifieras genom en uppdaterad energiberäkning med verkliga värden av energi för 
uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsel. Stäms av med beställaren inför 
garantibesiktning (Bostäder i Borås). 

 Beskriv om vite kopplat till energianvändning i upphandling är ett bra verktyg. 

Kommentar Energianvändning är summan av flera faktorer med ett komplext samspel. Det är inte bara 
om hur byggnaden är utformad utan det hänger även ihop med verksamhetens art, styr- och reglering, 
väder, individuell uppfattning mm. Vi tror på samverkan och lösningsfokus före vite (Industribyggnader i 
Borås AB). 
 
Vet inte än hur detta kommer att se ut då upphandlingsunderlaget ej är klart (Borås kommuns parkering 
AB). 
 
Vi föredrar kontroller i byggnadsskedet framför viten. Detta är inte alltid möjligt och då kan vite vara ett 
verktyg. Vitet är tänkt att i efterhand täcka de kostnader som uppstår för att åtgärda bristerna. Tyvärr är 
bristerna ofta svåra att åtgärda i efterhand och därmed är det bara en ekonomisk kompensation. 
Byggnaden uppfyller därmed inte ställda krav (Bostäder i Borås). 

4c) Energianvändningen för lokaler, bostäder och offentlig 
utomhusbelysning ska minska med 15 procent från 2016. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Har utredning gjorts över vilka behov 
av personella resurser och 
investeringar som behövs för att nå 
målet om energieffektivisering i 
lokaler? 

 Ja  Ja  Ja 

Kommentar Ja (Lokalförsörjningsnämnden) 
 

  Lägesbeskrivning 

 Beskriv hur arbetet går med energieffektivisering av befintliga byggnader i samband med 
renovering. Ge även exempel på åtgärder genomförts. 
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  Lägesbeskrivning 

Kommentar I samband med renoveringar så går vi in och tittar djupare på energiförbrukning m.m. och gör 
en analys för att ta fram förslag på effektivisering. Detta kan vara inom ventilation, värmesystem, styr. 
2021 gjordes en ombyggnad av ventilationssystem på Viskaforsskolan Hus L, där den gamla 
frånluftsventilationen utan värmeåtervinning ersattes av ny FTX-ventilation (Lokalförsörjningsnämnden). 
 
Genomlysning och statusbedömnig i fastigheterna genomfört. Vid renoveringar så beaktas 
energiprestanda på valda utrustningar och material. Samtlig belysning byts tex ut till LED 
(Industribyggnader i Borås AB). 
 
Vi undersöker alltid om det går att göra våra anläggningar mer energisnåla. Framförallt byter vi våra 
lampor mot led (Borås kommuns parkering AB). 
 
Vid varje större ombyggnation ser vi över hur vi kan minska fastighetens energianvändning. Exempel på 
energieffektiviserande åtgärder som gjort under året. Byte av värmepumpar, byte till bättre fönster med 
bättre U-värde, byte till mer energieffektiva ventilationsaggregat, byte till LED-belysning i utomhusmiljöer 
och allmänna utrymmen, byte till mer snålspolande perlatorer, installation av VVC-booster, uppdelning av 
fjärrvärmecentraler, vilket ger minskade kulvertförluster, utökning av referensgivare i lägenheter för bättre 
styrning av värmen, istallerat IMD vatten i lägenheter, och termostat- och ventilbyten med injustering 
(Bostäder i Borås). 

 Beskriv hur arbetet går med energieffektiviseringar i kommunens lokaler och bostäder. Ge även 
exempel på åtgärder som genomförts. 

Kommentar Vi gör kontroller över fastigheters driftstatus och tar fram förslag på exempelvis byte av 
belysning till LED, behovsstyrd värme och ventilation, förslag på solceller m.m. 2021 monterades solceller 
på Ishallen (Lokalförsörjningsnämnden). 
 
Det genomsyrar vår verksamhet på ett bra sätt. I en av våra fastigheter har vi bla. låtit bygga ett 
ventilationsaggregat med återluftningsfunktion. Inventering av drifttider görs också för att om möjligt kunna 
optimera anläggningar.. (Industribyggnader i Borås AB). 

 Beskriv hur arbetet går med effektivisering av den offentliga utomhusbelysningen. Ge även exempel 
på åtgärder som genomförts. 
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  Lägesbeskrivning 

Kommentar Vi kollar över status på utomhusbelysning och gör byte till energieffektiv LED belysning. 
2021 har byte av belysning till LED belysning utförts i Borås Tennis- och Boulecenters C-hall 
(Lokalförsörjningnämnden). 
 
2016 var förbrukningen 7 329 MWh. 2021 var förbrukningen 6 410 MWh vilket innebär en minskning med 
cirka 13 %. 
2021 byttes 1 000 armaturer på mindre gator (villagator) i Tosseryd, Frufällan, Viskafors och Kinnarumma. 
Byte skedde även av cirka 250 armaturer på större genomfartsleder såsom Göteborgsvägen, Åsvägen 
och Norrby Långgatan. Sammanlagt sänktes effekter från 360 000 kWh till 140 000 kWh, det vill säga en 
besparing på 220 000 kWh (Tekniska nämnden). 
 
Förvaltningen arbetar mycket med en hållbar livsstil och bidrar till att ge människor goda förutsättningar till 
motion och friluftsliv genom våra aktivitetsplatser, badplatser, motionsspår och vandringsleder. Dessa 
platser håller på att energieffektiviseras, genom att vi kontinuerligt ser över och byter ut befintliga 
armaturer i vår utomhusbelysning till mer energibesparande. Under 2021 byttes belysningsarmaturer och 
ljuskällor på Boda idrottsplats ut till ny och mer energieffektiv utomhusbelysning (Fritids och 
folkhälsonämnden). 
Industribyggnader i Borås AB: Inventering av ljusskällor för att se om vi har enegieffetiv belysning eller har 
möjlighet att byta ut till sådan. På Strömdsal 3 har fasadbelysningen bytts ut till LED. 
 
På de ställen som vi har utomhus belysning byter vi till Led när det ska bytas (Borås kommuns parkering 
AB). 
 
Bostäder i Borås: Vi har sedan 2019 arbetat med att byta ut all vår belysning i våra fastigheter till LED-
belysning. Både inomhus och utomhus. Hittills har vi bytt belysningen i 39 fastigheter totalt 3441 
armaturer. Av dessa sitter 42 armaturer utomhus. Den mesta belysningen utomhus hör till fastigheten, 
exempelvis fasadbelysning och entrébelysning (Bostäder i Borås). 
 
Utbyte av gamla lampor till LED (AB Toarpshus och Sandhultsbostäder). 
 

4d) Andelen resor inom Borås Stads geografiska område som 
sker till fots, med cykel eller kollektivtrafik ska öka. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Har en plan för arbetet med mobility 
management i Borås Stad tagits fram? 

Bedömning ej gjord  Nej  Nej 

Kommentar 
En övergripande MM-plan finns inte framtagen i Borås. Det förvaltningsövergripande MM-uppdraget ligger 
enligt Tekniska nämndens uppfattning på Kommunstyrelsen, och kommer sannolikt att behandlas i 
kommande Trafikplan som är under utarbetande. Tekniska nämnden tar fram årsplaner för 
beteendepåverkan inom cykel inom vårt verksamhetsområde. Målet är att få fler att använda cykel som 
transportmedel. (Tekniska nämnden). 
 
En dialog har förts i flera år om åtgärderna ska in i en separat plan eller ingå i trafikplanen eller i KS 
uppdrag att utreda hållbar mobilitet. 
Pågående arbete inom Borås Stad: På Egna Ben, barn i årskurs 4-6, där 40 klasser genomförde projektet 
i Borås. Cykelvänlig arbetsplats. Flera arbetsplatser internt och externt. Fler arbetsplatser inom Borås 
Stad uppmuntras att delta. 
Vintercyklist. Borås har 40 deltagare. 
Testcyklist Elcyklar för utlåning. Borås stad har 40 pers. Även 63 personer på SÄS deltar. 
Dessutom har staden sökt och fått medel för Viable Cities som kommer jobba med angränsande frågor till 
mobility management. 
Staden har också utrett hur distansarbete kan ske efter pandemin. 
(Miljö- och konsumentnämnden). 
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Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Har en resvaneundersökning, som kan 
användas som underlag i arbetet med 
hållbara resor, genomförts? 

 Ja  Nej  Nej 

Kommentar Västtrafik kommer att göra en resvaneundersökning som den de gjorde 2015 OM man 
bestämmer sig för att göra ett nytt avtal om Stadstrafik i Borås till 2025. Då kommer de föregås av en stor 
resvaneundersökning under 2022/2023. De har ännu inte bestämt sig om detta. 
De har aviserat att så länge som resandet efter Corona ännu inte normaliserats så är det inte rimligt att 
göra en resvaneundersökning så därför är tiden för att göra en sådan viktig. Typ minst ett år efter att 
resandet blivit ”normalt” behövs. 
Resvaneundersökningen 2015 kostade ca 800 000 kr att göra och mäter bara resebeteendet just nu dvs 
man kan inte ställa frågor om hur man kommer resa i framtiden. Eftersom personer svarar helt annorlunda 
om hur de vill resa, jämfört med hur de sedan faktiskt reser ( Man gör ju oftast en snällare bedömning om 
hur miljövänlig man är). (Kommunstyrelsen) 

Hållbar natur 
Beskrivning 
Borås Stad värnar sina naturresurser. Vi arbetar för att stärka förutsättningarna och trygga platser för 
såväl friluftslivet som växt- och djurlivet. En rik biologisk mångfald är en förutsättning för fungerande 
ekosystem som bland annat renar vatten och luft och pollinerar våra grödor. Naturen har även ett stort 
värde för vår fysiska och psykiska hälsa, som en plats för rekreation och källa till välbefinnande. 

Mål 5. Tillgänglig och rik natur för människor, växter och djur 

5a) Skapa en samlad bild av den gröna och blå strukturen i 
kommunen och värna viktiga korridorer. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Har kartläggning av kommunens blå 
och gröna infrastruktur gjorts? 

 Ja  Ja  Ja 

Kommentar Miljö - och konsumentnämnden rapporterar att den blå – och gröna infrastrukturen är 
kartlagd utifrån gräsmarker, lövskogar, barrskogar och vattendrag, i Borås tätort, serviceorterna och 
spridningsstråk emellan. Kunskapen ska ligga som underlag vid planering och revidering av 
grönområdesplanen. Det är ett pågående arbete och stadens grönområdesplan och flertalet 
detaljundersökningar används som underlag i planeringsarbetet. Ytterligare analyser kommer göras 

 

  Lägesbeskrivning 

 Hur säkerställs strategiska markköp eller avtal för särskilt viktiga områden i den gröna och blå 
strukturen? 
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  Lägesbeskrivning 

Kommentar Kommunstyrelsen rapporterar att Borås Stad har genom KF (2016) antagit ”Riktlinjer för 
förvärv och försäljning av mark”. I riktlinjerna anges olika syften med kommunalt markägande, ex 
naturvård, rekreation/friluftsliv. 
 
En naturvårdsgrupp med representanter från olika förvaltningskompetenser samråder kontinuerligt kring 
förändringar i markanvändning och bland annat kring upprättandet av föreskrifter och skötselplaner. 
Miljöförvaltningen och naturvårdsgruppen kan förslå områden som bör köpas in av strategiska skäl. Miljö- 
och konsumentnämnden har initierat skriftliga förslag till Kommunstyrelsen på inköp av mark som 
stadsledningskansliet bevakar och eventuellt köper om det går och förslag har även initierats 
tjänstepersoner emellan om att byta till sig mark för att säkra natur- och friluftsvärden. Det finns ett mycket 
bra samarbete och kontakter mellan olika förvaltningar, främst Miljöförvaltningen och 
Stadsledningskansliets Mark och exploateringsavdelning i dessa frågor.  Mark- och 
exploateringsavdelningen ingår i naturvårdsgruppen och där diskuteras eventuella inköp med 
tjänstepersoner på naturvårdssidan om de tycker det är värt att köpa eller byta till sig olika objekt. 
 
Mark- och exploateringsavdelningen är också representerad i kommunens förvaltningsövergripande 
vattengrupp, som samråder om olika vattenfrågor, samt är även är representerade i friluftsgrupp och 
dagvattengrupp, där också gröna o blå ärenden hanteras. 

5b) Stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet. 

  Lägesbeskrivning 

 Beskriv vilka åtgärder som gjorts för att skapa säkra passager och bättre spridningsmöjligheter, 
samt ange för vilka arter. 

Kommentar Miljö - och konsumentnämnden rapporterar att samarbete med Länsstyrelsen pågår i projekt 
för bättre spridningsmöjligheter för hotade vildbin vid Bråt. Bland annat har frön spridits ut i en 
ledningsgata så att det blivit en spridningskorridor för bina, från Bråt till andra områden. 
Inom Miljöförvaltningens naturvårdsprojekt om större vattensalamander har vi tillsammans med privata 
markägare anlagt nya salamanderdammar. Med fler dammar minskar avståndet mellan lämpliga 
lekdammar och artens spridningsmöjlighet förbättras. I projektet jobbar vi också med inventeringar samt 
restaurera befintliga dammar och närmiljöer. 
I planarbetet bevakar Miljöförvaltningen gröna stråk för spridningskorridorer av vilda djur och växter. I 
ärendehantering och bygglovsremisser får markägare information om naturvärden via beslut och dialog. 

 Beskriv vilka åtgärder som gjorts för att öka andelen ädellövskog. 
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  Lägesbeskrivning 

Kommentar Med 2012 som startår sattes miljömålet att öka arealen ädellövskog med 10 ha till 2021. 
Som ädellövträd räknas alm, ask, avenbok, bok, ek, fågelbär, lind och lönn. Till övervägande del består 
kommunens ädellövskogar av ek. 
I skogsvårdslagen definieras ädellövskog som: 
1. Skogsbestånd som utgörs av lövträd till minst 70 procent och av ädla lövträd till minst 50 procent och 
vars areal är minst ett halvt hektar. 
2. Trädbestånd på betesmarker, om beståndet utgörs av lövträd till minst 70 procent och av ädla lövträd till 
minst 50 procent. Av de ädla lövträden skall minst tio träd per hektar ha en diameter av minst 30 
centimeter på en höjd av 1,3 meter över marken. Markens areal skall uppgå till minst ett hektar. 
 
Att 2021 sattes som slutår berodde på att ny skogsbruksplan beräknade vara klar 2021. En ny plan tas 
fram ungefär vart 10:e år och då får man en mer korrekt beskrivning av skogsbeståndet än under 
mellanåren även om genomförda åtgärder matas in i programmet. Arbetet med att ta fram en ny 
skogsbruksplan är inte klart så här redovisas preliminära siffror. I redovisningen ingår kommunalägd mark 
som inventerats och planlagts i skogsbruksplanen. Här finns med arealer som inte förvaltas som 
skogsmark (naturreservat, detaljplanelagd mark) men som ändå planlagts för underlätta de 
skötselåtgärder som bedrivs. Att lövskogsarealen ökat med 100 ha beror till största delen (ungefär 80 ha) 
på att mycket tätortsnära mark inventerats och lagts med i skogsbruksplanen. 2021 planterades 1,0 ha i 
Målsryd med ek och björk. 
 
Något förenklat beskrivs kommunens ädellövskogar (areal i ha) i tabellen nedan: 
 
Målklasser                                      2012      2021       Kommentar 
PG – Produktion Generell                 1            5           Kommunens marker har inte bra förutsättningar för 
ädellövskogsproduktion. Bestånd 
med ädellöv blir oftast klassade som naturvård. 
K – Kombinerade mål                       18          72           Ofta tätortsnära med höga rekreationsvärden. 
NS – Naturvård Skötsel                    189        230         Ungefär lika delar normal skogsmark, naturreservat 
och planlagd mark (”parkmark”). 
NO – Naturvård Orört                       24          25           Viktigt att vara medveten om att ädellövskog i vår 
region normalt inte klarar                                                                                                               
konkurrensen från barrträd så skötsel krävs för att bibehålla en ädellövskog 
Summa                                             232       332 
 
Planlagd areal i skogsbruksplanen 10 238 10 750 Mycket av den tillkomna arealen är tätortsnära 
skogsmark som är detaljplanelagd 

 Beskriv vilka åtgärder som gjorts för att öka kunskapen om biologisk värdefulla områden hos 
organisationer och markägare. 

Kommentar Miljö - och konsumentnämnden rapporterar att information om större vattensalamander samt 
antal noterade individer vid vårens inventering har skickats ut till de fastighetsägare som äger dammar där 
större vattensalamander noterades. Guidad vandring på kommunens fastighet Gåshult genomfördes 
under våren. På fastigheten finns en stor mångfald av arter och området planeras bli naturreservat. 

 Beskriv vilka åtgärder som gjorts för att kartlägga och förbättra livsmiljöer för strikt skyddade arter. 

Kommentar Miljö - och konsumentnämnden rapporterar att Miljöförvaltningen har tagit fram en rapport 
”biologisk mångfald i Borås”. Den beskriver nuläget för biologisk mångfald i Borås och presenterar fyra 
arbetssätt som kommunen kan utgå från för att öka den biologiska mångfalden. 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Miljörapport Borås Stad 2021 

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att godkänna Miljörapport Borås Stad 2021, 
och översänder denna till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning  
Miljö- och konsumentnämnden och miljöförvaltningen ansvarar för rapportering och 
uppföljning samt är samordnare av Borås Stads miljömål. I Miljörapport Borås stad 
2021 (Bilaga 1) redovisas alla Borås stads miljömål och aktiviteter samt en samlad 
bedömning av måluppfyllelse inför 2022.  

Ärendebeskrivning  
Den 22 februari 2018 fastställde Kommunfullmäktige Borås Stads miljömål 2018- 
2021. Målen förlängdes under 2021 och gäller till och med 2022. Miljömålen är 
indelade i fyra perspektiv. Under varje perspektiv finns mål, etappmål och aktiviteter 
för att nå målen. För varje aktivitet finns en eller flera ansvariga nämnder/bolag. 
Miljö- och konsumentnämnden och miljöförvaltningen ansvarar för rapportering och 
uppföljning samt är samordnare av Borås Stads miljömål. I Miljörapport Borås stad 
2021 redovisas alla Borås stads miljömål och aktiviteter samt en samlad bedömning av 
måluppfyllelse inför 2022. Underlag för Miljörapport Borås Stad 2021 är 
årsredovisningen i Stratsys (Bilaga 2).  Miljörapport Borås stad 2021 följer upp alla de 
aktiviteter som förvaltningar och bolag rapporterat in för tertial 2 och tertial 3 under 
2021.

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

Elin Johnsson 
Avdelningschef

Bilagor  
Bilaga 1. Miljörapport Borås stad 2021 
Bilaga 2. Stratsys årsrapport Borås stad 2021 
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§ 144 Dnr KS 2022-00524 2.3.4.25 

Uppdrag att utreda att ge kostnadsfri TBE-vaccin till 
medarbetare som arbetar i skog och mark 

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 111, B 2665) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Samtliga nämnder och bolag som har personal som vistas i naturen ska 
genomföra en kartläggning om vilka personalgrupper som omfattas av 
rekommendationen inom Borås Stads verksamheter. 
En kartläggning ska skickas in till Kommunstyrelsen senast 1 oktober 2022 för 
att sedan hanteras i budgetprocessen för Borås Stad 2023.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-06-20, § 272 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Samtliga nämnder och bolag som har personal som vistas i naturen ska 
genomföra en kartläggning om vilka personalgrupper som omfattas av 
rekommendationen inom Borås Stads verksamheter. 
En kartläggning ska skickas in till Kommunstyrelsen senast 1 oktober 2022 för 
att sedan hanteras i budgetprocessen för Borås Stad 2023.    

Sammanfattning av ärendet 

Lärarförbundet har gjort en framställan om att arbetsgivaren ska erbjuda 
personal som arbetar inom förskoleverksamheten TBE-vaccination. 
Förhandlingsdelegationen har behandlat frågan och föreslår att ärendet ska 
beredas för utreda möjligheten att ge kostnadsfri TBE-vaccin till medarbetare 
som arbetar i skog och mark. 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att samtliga nämnder och 
bolag som har personal som vistas i naturen ska genomföra en kartläggning om 
vilka personalgrupper som omfattas av rekommendationen inom Borås Stads 
verksamheter. Kartläggningen ska lämnas in till Kommunstyrelsen för 
beredning och analys för att sedan hanteras i budgetprocessen för Borås Stad 
2023.  

Beslutsunderlag 

1. Förhandlingsdelegationens minnesanteckningar 2022-06-13 

 



       
 Nyhetsbrev för kommuner 1(3) 
 Datum Utgåva  

 2022-09-06 2022:31V  
   

  
 

www.val.se 
valadm@val.se 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:31V 

Det här nyhetsbrevet innehåller: 

• Valid stänger klockan 21 på valdagen 

• Granska röstlängderna vid leverans och nödlängder 

• Blanketten ”Kvittens uppsamlingskasse” i korrekt version i Valid 

• Vid frågor från väljare om personröstning – information till röstmottagare 

• Sena beställningar av valmaterial i Valid 

 

 

Valid stänger klockan 21 på valdagen 

På valdagen kommer Valid att stänga för kommuner klockan 21:00. Efter det kommer Valid 
endast vara öppet för registrering av röster för länsstyrelserna. Det innebär att möjligheten 
att skriva ut dubblettröstkort också stänger klockan 21:00.  

Tänk på att skriva ut kontaktuppgifterna till respektive ordförande i vallokalerna i god tid. 
Det är viktigt att ni har telefonnummer till respektive valdistrikt på valnatten om behov 
uppstår.  

 

Granska röstlängderna vid leverans och nödlängder 

När röstlängderna har levererats ska de omedelbart granskas av kommunen för att 
säkerställa att röstlängderna är korrekta. Hör omedelbart av er om ni upptäcker något fel i 
röstlängden till valadm@val.se. Se mer i handboken, kapitel 15.1.  

Kontrollera att:  
• Det finns en röstlängd för varje valdistrikt. 

• Det finns två delar för de valdistrikt som ska ha delad röstlängd. 

• Alla sidor finns med. 

• Trycket ser ok ut. 

• Gör stickprov för att det finns ordningsnummer i obruten följd, personnummer och 
namn.  

• I slutet av röstlängden ska finnas tomma rader. Om röstlängden är delad ska tomma 
rader finnas endast i del 2.  

• Inga betydande skador i övrigt. 

mailto:valadm@val.se
mailto:valadm@val.se
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 Datum    

 2022-09-06    
    

  
 
 

Nödlängder 
Om det inte finns tid att trycka och leverera en ny röstlängd, måste en så kallad nödlängd 
omgående skrivas ut för det berörda distriktet. Se handboken sid 115, avsnitt 15.3.1.  

 

Blanketten ”Kvittens uppsamlingskasse” i korrekt version i Valid 

Som vi informerade om i nyhetsbrev 2022:29V är ett begrepp på blanketten ”Kvittens 
uppsamlingskasse” felaktigt. Vi publicerade därför igår ytterligare en kvittens för 
uppsamlingskasse i Valid, som har korrekt benämning.  

Filen heter ”Kvittens uppsamlingskasse med korrekt benämning på underkända ytterkuvert 
för budröst”. Den ligger under ”Generell valadministration” och ”Arbetsmaterial”, filtrera 
på ”Kommunens blanketter”.  

Observera att denna är frivillig att skriva ut och att ni inte behöver byta ut kvittensen om ni 
redan skrivit ut den.  

 

Vid frågor från väljare om personröstning – information till röstmottagare 

Om en röstmottagare inte vet om en kandidat ställer upp i ett val, så ska väljaren informeras 
om att kolla vilka kandidater som är valbara på val.se, på valpresentationen. Röstmottagaren 
bör erbjuda hjälp att göra detta om väljaren inte har möjlighet att själv söka efter 
informationen.  

Röstmottagare ska inte ge definitiva svar på om en kandidat är valbar eller inte, eftersom 
samtycken kan inkomma fram till och med den 9 september. Reglerna är också väldigt 
komplexa och svåra att förklara. Be istället väljaren att ringa Valupplysningen om det är 
svåra frågor som röstmottagaren inte känner sig bekväm med att svara på. 

Nedan följer kort information som ni kan, om ni så önskar, skicka ut till röstmottagarna eller 
ordförande i vallokalerna: 

Fråga från väljare: ”Vem kan jag rösta på som invånare i (exempelvis) Sundsvall?” 

• I riksdagsvalet kan du endast personrösta på de kandidater som kandiderar inom din 
egen valkrets, om inte kandidaten finns med på en valsedel som gäller för hela 
landet. Då kan du som väljare använda en partivalsedel eller blank valsedel och 
skriva kandidaten och partiet du vill rösta på. 

o Observera att om kandidaten varken står med på valkretsen eller hela landet-
listan, är kandidaten inte valbar för väljaren. Rösten tillfaller partiet. 

o På valpresentationen visas då två valsedlar för partiet: en för valkretsen i 
fråga och en för hela landet. Visas bara en valsedel så finns ingen annan lista.  
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 Datum    

 2022-09-06    
    

  
 

• I regionfullmäktige kan du personrösta på en kandidat i en annan valkrets, förutsatt 
att det är en valkrets i valområdet Region Västernorrland. 

o På valpresentationen visas valsedlarna för respektive krets under varandra.  
 

• I kommunfullmäktige kan du personrösta på en kandidat i en annan valkrets inom 
Sundsvall. 

o På valpresentationen visas valsedlarna för respektive krets under varandra.  

I region och kommun gäller samma regler, det vill säga att du kan rösta på samtliga 
kandidater som har samtyckt till kandidatur i det valet.  

 

Sena beställningar av valmaterial i Valid 

Menyn för valmaterialbeställningar kommer att vara öppen i Valid fram till valdagen. 
Observera dock att leverans innan valdagen inte kan garanteras om beställningen läggs den 7 
september eller senare. Inga leveranser kommer att göras under valhelgen. Uppstår ett akut 
behov, vänligen kontakta valmaterial@val.se eller ring telefonnummer 010 - 575 70 90. 
  
Ett annat alternativ är att ni kontaktar närliggande kommuner vid akuta brister, som 
eventuellt har en buffert att dela med sig av. 

 

Har du missat tidigare nyhetsbrev? 

Gå in på Valcentralen för att se tidigare publicerade nyhetsbrev från såväl 2021 som 2022. 

 

Med vänliga hälsningar 

Valmyndigheten 



 

 

Valnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

valnamnden@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Angelica Karlsson 
Handläggare 
0734328828 

 

Remissvar 
Sida 

1 

Datum 

2022-09-14 
Instans 

Valnämnden 
Dnr VAL 2022-00057 1.1.3.0 
 

  

 

Svar på remiss - Riktlinjer - delaktighet och inflytande 

för medborgare 

Valnämndens beslut 

Valnämnden tillstyrker programmet som är på remiss.  
 

Ärendet i sin helhet 

Valnämnden tillstryker ”Borås Stads Riktlinjer- delaktighet och inflytande för 

medborgare” som är på remiss. 

.  

Valnämndens grunduppdrag går helt i linje med dessa riktlinjer, eftersom 

valnämndens grunduppdrag är att upprätthålla demokratin på lokal nivå genom 

att arrangera val. Valet är helt grundläggande för medborgarnas möjlighet till 

delaktighet och inflytande. Vi arbetar kontinuerligt med att bland annat öka 

förståelsen och tilliten för det demokratiska systemet samt säkerställa den 

demokratiska rättigheten att som medborgare få vara delaktig i beslut som rör 

en själv. Detta arbetar vi med bland annat genom att tillgängliggöra information 

om valet samt se till att alla medborgare känner till sina demokratiska 

rättigheter.  

 

Sammanfattningsvis är delaktighet och inflytande för medborgare helt 

grundläggande för valnämndens arbete. Valnämnden arbetar redan enligt dessa 

riktlinjer, samt anser det positivt att Borås Stad som helhet arbetar med 

delaktighet och inflytande. Därav tillstryker valnämnden riktlinjerna.  

 

Beslutsunderlag 

1. Borås Stads riktlinjer- delaktighet och inflytande för medborgare. 

 

 

Viktor Åberg (S) 

Valnämndens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



Från: Desiree Karlsson 
Skickat: den 29 augusti 2022 05:37 
Till: Kommunstyrelsen Diarium 
Ämne: Fwd: Dokument in i ärenden 
Bifogade filer: Remiss- Riktlinjer för invånarinflytande.pdf; Program för mänskliga 

rättigheter på lokal nivå.pdf 
 

 

 

Hämta Outlook for Android 

 
From: Emma Lingefelt <emma.lingefelt@boras.se> 
Sent: Friday, August 26, 2022 7:08:55 PM 
To: Desiree Karlsson <Desiree.Carlsson@boras.se> 
Subject: Dokument in i ärenden  

  
Hej, 
  
Jag skulle väldigt gärna få hjälp att lägga in följande; 
  
Remiss- riktlinjer för invånarinflytande i ärende 2022-00667 
  
Program för mänskliga rättigheter på lokal nivå i ärende 2022-00101 
  
Tack på förhand! 
  
Vänliga hälsningar 
  
Emma Lingefelt 
Mänskliga rättighetsstrateg 
--------------------------------- 
0734 - 32 88 03 
Borås Stad – Stadskansliet  
Besöksadress: Kungsgatan 55, Borås 
Postadress: Borås Stad, 501 80 Borås 
www.boras.se 
  
När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information om hur 
Borås Stad hanterar personuppgifter se boras.se/pub 
  

https://aka.ms/AAb9ysg


Från: Valnämnden 
Skickat: den 30 augusti 2022 17:52 
Till: Jacob Ingvarsson 
Ämne: VB: Remiss -  ärende 202200667, Riktlinjer – delaktighet och 

inflytande för medborgare 
Bifogade filer: Missiv.pdf; E-post, 1. Remiss - riktlinjer för 

invånarinflytande.pdf; Remiss- Riktlinjer för 
invånarinflytande.pdf 

 
Kan du diarieföra den? Osäker om du gjorde det. ;) 
 
Med vänliga hälsningar 
Anna Enochsson 
Valledare 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Stadsledningskansliet - Juridik 
Besöksadress: Kungsgatan 55 
Postadress: 501 80 Borås 
Mobil: 0768 887055 
Webbplats: boras.se 
När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information om hur 
Borås Stad hanterar personuppgifter se boras.se/pub  

  

  

 
 
 
Från: ks.arende@boras.se <ks.arende@boras.se>  
Skickat: den 29 augusti 2022 14:54 
Till: Borås Elnät AB <info@boraselnat.se>; Borås Energi och Miljö AB <registrator@borasem.se>; Borås 
Parkerings AB <P-bolaget@boras.se>; info@boraszoo.se; AB Bostäder i Borås <info@bostader.boras.se>; 
Fristadbostäder AB <info@fribo.nu>; Mikael Henrysson <mikael@sandhultsbostader.se>; 
mikael@toarpshus.se; Viskaforshem AB <info@viskaforshem.se>; Industribyggnader i Borås AB 
<ibab@boras.se>; Henrik Jansson <henrik@ink-boras.se>; Helena Ransjö Alcenius 
<helena.ransjo.alcenius@boras.com>; hej@boras.com; Anna Bjuvemyr 
<anna.bjuvemyr@boraselnat.se>; Borås Elnät AB <info@boraselnat.se>; Borås Energi och Miljö AB 
<registrator@borasem.se>; Borås Parkerings AB <P-bolaget@boras.se>; info@boraszoo.se; AB Bostäder i 
Borås <info@bostader.boras.se>; Fristadbostäder AB <info@fribo.nu>; Mikael Henrysson 
<mikael@sandhultsbostader.se>; mikael@toarpshus.se; Viskaforshem AB <info@viskaforshem.se>; 
Industribyggnader i Borås AB <ibab@boras.se>; Henrik Jansson <henrik@ink-boras.se>; Helena Ransjö 
Alcenius <helena.ransjo.alcenius@boras.com>; hej@boras.com; Anna Bjuvemyr 
<anna.bjuvemyr@boraselnat.se>; Valnämnden <Valnamnden@boras.se>; Arbetslivsnämnden Diarium 
<ALN.diarium@boras.se>; Förskolenämnden Diarium <FN.diarium@boras.se>; Fritids- och 
folkhälsonämnden Diarium <FF.diarium@boras.se>; Grundskolenämnden Diarium 
<GRN.diarium@boras.se>; Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Diarium <UN.diarium@boras.se>; 
Individ- och familjeomsorgsnämnden Diarium <IFON.diarium@boras.se>; Kulturnämnden Diarium 
<KN.diarium@boras.se>; Lokalförsörjningsnämnden Diarium <LN.diarium@boras.se>; 
Överförmyndarnämnden Diarium <OF.diarium@boras.se>; Samhällsbyggnadsnämnden Diarium 

https://www.boras.se/pub
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<SBF.diarium@boras.se>; Servicenämnden Diarium <SN.diarium@boras.se>; Sociala omsorgsnämnden 
Diarium <SON.diarium@boras.se>; Stadsrevisionen Diarium <SRE.diarium@boras.se>; Tekniska 
nämnden Diarium <TEK.diarium@boras.se>; Vård- och äldrenämnden Diarium 
<VAN.diarium@boras.se>; Miljöförvaltningen Diarium <MF.diarium@boras.se>; Valnämnden 
<Valnamnden@boras.se>; Arbetslivsnämnden Diarium <ALN.diarium@boras.se>; Förskolenämnden 
Diarium <FN.diarium@boras.se>; Fritids- och folkhälsonämnden Diarium <FF.diarium@boras.se>; 
Grundskolenämnden Diarium <GRN.diarium@boras.se>; Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Diarium <UN.diarium@boras.se>; Individ- och familjeomsorgsnämnden Diarium 
<IFON.diarium@boras.se>; Kulturnämnden Diarium <KN.diarium@boras.se>; Lokalförsörjningsnämnden 
Diarium <LN.diarium@boras.se>; Överförmyndarnämnden Diarium <OF.diarium@boras.se>; 
Samhällsbyggnadsnämnden Diarium <SBF.diarium@boras.se>; Servicenämnden Diarium 
<SN.diarium@boras.se>; Sociala omsorgsnämnden Diarium <SON.diarium@boras.se>; Stadsrevisionen 
Diarium <SRE.diarium@boras.se>; Tekniska nämnden Diarium <TEK.diarium@boras.se>; Vård- och 
äldrenämnden Diarium <VAN.diarium@boras.se>; Miljöförvaltningen Diarium <MF.diarium@boras.se>; 
Valnämnden <Valnamnden@boras.se>; Arbetslivsnämnden Diarium <ALN.diarium@boras.se>; 
Förskolenämnden Diarium <FN.diarium@boras.se>; Fritids- och folkhälsonämnden Diarium 
<FF.diarium@boras.se>; Grundskolenämnden Diarium <GRN.diarium@boras.se>; Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden Diarium <UN.diarium@boras.se>; Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Diarium <IFON.diarium@boras.se>; Kulturnämnden Diarium <KN.diarium@boras.se>; 
Lokalförsörjningsnämnden Diarium <LN.diarium@boras.se>; Överförmyndarnämnden Diarium 
<OF.diarium@boras.se>; Samhällsbyggnadsnämnden Diarium <SBF.diarium@boras.se>; Servicenämnden 
Diarium <SN.diarium@boras.se>; Sociala omsorgsnämnden Diarium <SON.diarium@boras.se>; 
Stadsrevisionen Diarium <SRE.diarium@boras.se>; Tekniska nämnden Diarium <TEK.diarium@boras.se>; 
Vård- och äldrenämnden Diarium <VAN.diarium@boras.se>; Miljöförvaltningen Diarium 
<MF.diarium@boras.se> 
Ämne: Remiss - ärende 202200667, Riktlinjer – delaktighet och inflytande för medborgare 

 

Översänder ett förslag på riktlinjer - delaktighet och inflytande för medborgare, tidigare riktlinjer 

för medborgardialog, reviderat av Kommunfullmäktiges beredningsgrupp för 

medborgarinflytande. Som komplement till riktlinjerna kommer det att tas fram en handbok med 

fokus på genomförandet av principerna som finns med i riktlinjerna.  

 

 

Aktuella handlingar för ärende 202200667, Riktlinjer – delaktighet och inflytande för 

medborgare bifogas detta e-postmeddelande 

 

Bifogat material kommer från följande handlingar: 

Remiss - Missiv | Missiv.docx | ID:87905 

1. Remiss - Riktlinjer för invånarinflytande | E-post, 1. Remiss - riktlinjer för 

invånarinflytande.rtf | Remiss- Riktlinjer för invånarinflytande.pdf | ID:87877 
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Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

MISSIV 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-08-29 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00667 1.4.2.0 

  

 

 

Remiss: Riktlinjer - delaktighet och inflytande för 

medborgare 

 

Remissinstanser 

1. Arbetslivsnämnden 

2. Fritids- och folkhälsonämnden 

3. Förskolenämnden 

4. Grundskolenämnden 

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

6. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

7. Kulturnämnden 

8. Lokalförsörjningsnämnden 

9. Miljö- och konsumentnämnden 

10. Samhällsbyggnadsnämnden 

11. Servicenämnden 

12. Sociala omsorgsnämnden 

13. Stadsrevisionen 

14. Tekniska nämnden 

15. Valnämnden 

16. Vård- och äldrenämnden 

17. Överförmyndarnämnden 

18. Borås Energi och Miljö AB 

19. Borås Elnät AB 

20. Borås kommuns parkerings AB 

21. Borås Djurpark 

22. AB Bostäder Borås 

23. Fristadbostäder AB 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

24. AB Sandhultsbostäder 

25. Toarpshus 

26. Viskaforshem AB 

27. Industribyggnader i Borås AB 

28. Inkubatorn i Borås AB 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 5 december 

2022. Remissvaren skickas i elektronisk form till KS.diarium@boras.se. 

Ange diarienummer KS 2022-00667 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Emma Lingefelt 
Handläggare 
0734328803
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Borås Stad  |  Riktlinjer - delaktighet  

och inflytande för medborgare

Fastställt av: Kommunfullmäktige 
För revidering ansvarar: Beredningen för medborgardialog 
Gäller för: Alla nämnder och bolag 
Dnr: 2022-00667
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Beredningen för medborgardialog 
Dokumentet gäller till och med: 2026

Borås Stads 
styrdokument
Planerande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav

INGEN
FATTIGDOM

INGEN
HUNGER

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR
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Om globala målen
Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder 
någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa 
extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. 
Att lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

Detta styrdokument har följande globala mål. 
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Inledning
Det representativa systemet är ett viktigt sätt för medborgare att påverka och en grundbult i 
det demokratiska systemet, men vårt samhälle förändra i snabb takt. I Visionen för framtidens 
Borås står ”Alla i Borås är viktiga och kan vara delaktiga i hur vårt samhälle utvecklas. Vi tar 
gemensamt ansvar för varandra genom att visa tillit och bjuda in till dialog”. 

Dessa riktlinjer skapar ramarna för Borås Stad systematiska arbete med att involvera medborgare 
i syfte att öka delaktigheten och inflytandet. 

I detta dokument definierar vi medborgare som: Alla som bor, verkar och möts i Borås Stad 
eller på annat sätt är engagerade i stadens utveckling.
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Varför ska vi involvera medborgare?

Nya utmaningar 
I Borås arbete för ett hållbart samhälle utgår vi från FN:s globala mål för Mänskliga rättigheter, 
barnkonventionen och hållbarhet genom Agenda 2030.  I de globala målen betonas medborgares 
rätt och vikten av delaktighet och inflytande från medborgarna i arbetet.  

Globalisering, urbanisering och migration skapar nya förutsättningar och det finns komplexa 
sociala och miljömässiga samhällsutmaningar. Utmaningar som inte längre går att lösa utan 
att återkommande involvera olika aktörer och medborgare på olika sätt. 

Förståelse för medborgares behov
Två av Borås Stads huvuduppdrag är att tillhandahålla god kommunal service samt att bevara 
och upprätthålla demokratin. För att kunna utveckla den kommunala servicen till medborgarna 
är det viktigt att få förståelse för olika medborgares behov. Medborgarnas kunskaper, idéer 
och insatser är en tillgång i formandet av framtidens Borås kan också bidra till kvalitet och 
effektivitet. Många medborgare är också intresserade av att engagera sig i samhällsutvecklingen, 
vilket de också har rätt till. 

Delaktighet skapar förståelse för det demokratiska systemet
Förståelse för det demokratiska systemet, tillit till det offentliga systemet och medborgarna 
liksom transparens i processer och beslut är alla viktiga delar i bevarandet och upprättandet 
av demokratin. Upplevelsen av att få vara delaktig bidrar också till att öka engagemang och 
gemensamt ansvarstagande bland aktörer och medborgare.

Rätten att var delaktig
Att få vara delaktig i beslut som rör en själv är en demokratisk rättighet och Borås Stad har en 
skyldighet att säkerställa att medborgare får möjlighet att känna sig delaktig och ha inflytande 
över frågor som rör en själv. Genom att ge plats för olika röster och erfarenheter ökar kunskap 
och perspektiv som tillför värde för såväl individer, verksamheter och beslut. Det gäller inte 
minst barn som ska ha möjlighet att få göra sin röst hörs i beslut som rör dem. Förtroendevalda 
och tjänstepersoner alltid ska utgå ifrån att barn är experter på sitt eget liv.

Delaktighet leder till tillit
Upplevelsen av att bli lyssnad på och att kunna påverka i sin livssituation är viktigt för 
att skapa förståelse och tillit. Att känna tillit till andra människor är vidare avgörande för 
individen då det är viktiga skyddsfaktorer för hälsa. Tillit är även viktigt för det demokratiska 
samhället då en hög tillit i befolkningen ökar legitimiteten för fattade beslut och offentliga 
samhällsinstitutioner samt minskar risken för social oro.
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Former för medborgarinflytande
Det finns många olika sätt och former att involvera medborgare för att göra dem delaktiga och 
för att de ska få inflytande. Borås Stad arbetar utifrån fem olika former av medborgarinflytande. 
Det är främst syftet som avgör vilken form eller vilket sätt som kan användas då de passar 
olika bra vid olika tillfällen. De olika formerna innebär olika möjligheter till påverkan men 
de är lika viktiga och ingen är bättre eller sämre än någon annan.

Information
Information handlar om att någon upplyser någon om något. Att nås av information är en 
förutsättning för att kunna vara delaktig och kunna involvera sig. 

Konsultation
Konsultation innebär att ge medborgarna möjlighet till att ta ställning till alternativ de föredrar 
och tycker är mest lämpligt att genomföra

Dialog
I dialog kan vi samtala om olika viktiga frågor, utforska problembilder. Vi tänker och lär om 
frågan tillsammans. I dialog kan olika intressen, maktstrukturer, synsätt och värderingar 
synliggöras. Medborgardialog är en form av dialog.  

Medskapande 
Medskapande innebär att vi skapar en fråga, lösning eller att vi gör något tillsammans med 
medborgare. Leder till känsla av delat ägandeskap.

Medbeslutande
Medbeslutande är en form av delaktighet som innebär att medborgarna i viss mening medverkar 
i  beslutsfattandet. Exempel på form där medborgare är medbeslutande är medborgarbudget.
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Borås Stads principer för ett systematiskt och samordnat 
arbete för delaktighet och inflytande 

• Vid förslag som direkt rör medborgarna i Borås ska alltid frågan om att involvera 
medborgarna övervägas och ställning tas till nyttan och syftet med involveringen. 

• Alla medborgare ska veta att det är värdefullt att de deltar med sina kunskaper och 
engagemang, men att det är valfritt att delta. 

• Barn i alla åldrar ska alltid ges möjlighet att göra sin röst hörd i beslut som berör dem.

• Alla som berörs av frågan ska ha goda möjligheter att delta. Vi ska anpassa former för 
inflytande efter målgruppens förutsättningar och sträva efter en bred representation. 
Hänsyn tas till socioekonomiska villkor, ålder, kön, språk, geografisk tillhörighet, 
nationella minoriteter och eventuella funktionsnedsättningar. 

• Vid varje aktivitet som involverar medborgare ska det vara tydligt för medborgarna 
vad syftet är och vilken grad av möjlighet det finns att påverka. 

• I arbetet med att involvera medborgare är det viktigt att vi informerar och skapar 
förståelse om stadens service och de beslut som tas. 

• Det ska också vara lätt och tillgängligt för medborgarna att ta del av information, 
handlingar och beslut, ställa frågor samt lämna synpunkter och förslag till både 
förtroendevalda och kommunalt anställd personal. (Tid, plats etc.).

• Resultatet av insamling av synpunkter eller dialoger ska redovisas och återkopplas 
till medborgarna på ett tillgängligt sätt. I långa beslutsprocesser och dialoger ska 
löpande återkoppling göras till medborgarna. 

• Processer, metoder och resultat av invånarinflytande följs upp och utvärderas 
systematiskt och medborgarna ska ges möjlighet att delta. 

• Fördelning av roller bland förtroendevalda och tjänstepersoner, exempelvis som 
samtalsledare/ experter/ moderator, anpassas inför varje initiativ.

Stödmaterial  
För att säkerställa och tydliggöra att olika steg omsätts till ett systematiskt arbete för att involvera 
medborgare behövs stödmaterial som exempelvis processkartor, handledning och utbildning. 
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Tertial 2 2022 för Valnämnden 

Valnämndens beslut 

Upprättad tertial 2 för Valnämnden till och med augusti godkänns. 

Ärendet i sin helhet 

Valnämnden har upprättat en tertialrapport för perioden maj till och med sista 

augusti 2022.  

Nämnden går under perioden med ett överskott och detta beror på att 

nämndens kostnader för valet först debiteras till hösten.  

Valnämnden har även i tertialrapporten angett att man enligt prognos förväntas 

gå med underskott med en uppskattning på 1 000 tkr. Detta med anledning av 

ökade transportkostnader, fokus på säkerhet vilket medför högre krav på 

utbildningen och därmed högre utbildningskostnader. En annan faktor till att 

nämnden förväntas gå med underskott är på grund av den ökade 

smittspridningen som gjort att nämnden fått ta in fler reserver samt hålla fler 

utbildningar än planerat. 

Beslutsunderlag 

1. Tertialrapport för Valnämnden. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen. 

2. Stratsys. 

3. Ekonomistyrning. 

 

 

Viktor Åberg (S) 

Valnämndens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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1  Inledning 
Valnämnden är på kommunal nivå ansvarig för genomförande av de allmänna valen till Riksdag, 
Regionfullmäktige, Kommunfullmäktige och till EU-parlamentet samt för av Riksdagen, 
Regionfullmäktige och Kommunfullmäktige beslutade folkomröstningar. 

Valnämnden består av 7 ledamöter samt 7 ersättare och nämnden kommer ha sju planerade 
sammanträden under året. 2022 är ett viktigt år för Valnämnden då nämndens verksamhet intensifieras 
då det är val till riksdag, region och kommun. 

2 Intern kontroll 
Det är nämnden som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll inom nämndens 
verksamhetsområde. Detta ansvar sker genom att nämnden årligen fastställer en internkontrollplan för 
att följa upp att nämndens verksamheter fungerar tillfredsställande. Utifrån en riskanalys fastställer 
nämnden ett antal områden/rutiner som ska granskas särskilt under verksamhetsåret. Intern kontroll 
för 2022 kommer att genomföras enligt rutin och är viktigt då Valnämndens verksamhet ökar eftersom 
det är ett valår. Nämnden höll en workshop den 16 juni där riskanalys och intern kontrollplan för 2023 
presenterades och därefter beslutades om internkontrollplan för år 2023. 

2.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, kvartal, 
tertial eller halvår 

Verksamhet / Process Riskbild Kontrollmoment med analys Åtgärd 

Personal- och lönekontroller Risk för påverkad 
verksamhet vid sjukdom på 
Valnämndens kansli 

Kontrollera att viktiga 
arbetsuppgifter utförs samt 
upplärning av back-up personal. 
 
Viktiga arbetsuppgifter inför valet är 
utförda. Vallokaler och tillsättning av 
röstmottagare är enligt plan 
godkända. 

 

Val Risk för 
informationspåverkan 

Ha god uppmärksamhet på Borås 
Stads sociala medier angående 
falska nyheter om valet och 
genomförandet. 
 
Kommunikationsavdelningen och 
Valkansliet samarbetar kring detta 
och har kontinuerliga avstämningar. 
Inga fake-news har spridits under 
juni-månad. 

 

2.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning 
Arbetet med nämndens interna kontroll startar med att en riskanalys görs. Riskanalysen ska ge en 
kartläggning av nämndens största riskområden. Risker som bedöms inträffa med stor sannolikhet och 
samtidigt får allvarliga konsekvenser ska åtgärdas direkt. 
Om nämnden i arbetet med riskanalysen har identifierat risker med en riskbedömning på 16, redovisas 
dessa risker tillsammans med åtgärder. 
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2.3 Antal anmälda bisysslor 
Inga bisysslor har anmälts. 

3  Nämndens verksamhet 1 

3.1 Resultat 

3.1.1 Ekonomiskt sammandrag (Tkr) 

  Utfall jan-
aug 2021 

Budget 
2022 

Budget jan-
aug 2022 

Utfall jan-
aug 2022 

Avvikelse 
jan-aug 

2022 

Prognos-
avvikelse 

Statsbidrag 0 3 000 2 000 2 082 82 122 

Avgifter och övriga intäkter 1 0 0 104 104 104 

Summa intäkter 1 3 000 2 000 2 186 186 226 

Personal -509 -7 917 -5 277 -1 393 3 884 -500 

Lokaler -109 -651 -434 -195 238 0 

Material och tjänster -83 -1 749 -1 166 -1 637 -471 -759 

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 

Summa kostnader -701 -10 317 -6 877 -3 225 3 651 -1 033 

Buffert (endast i budget) 0 -33 -22 0 22 33 

Nettokostnad -700 -7 350 -4 899 -1 040 3 859 -1 000 

Kommunbidrag 732 7 350 4 899 4 899   

Resultat jämfört med 
kommunbidrag 

32 0 0 3 859  -1 000 

Godkänt ianspråktaget ackumulerat 
resultat 

      

Godkända "öronmärkta" projekt       

Resultat jämfört med tillgängliga 
medel 

32   3 859  -1 000 

Ackumulerat resultat       

3.1.2 Resultatanalys 

Resultatet per 31 augusti visar ett stort överskott jämfört med budget då Valnämnden redan erhållit 
statsbidrag för årets val medan de stora kostnaderna kommer först i höst i samband med valet. De 
största kostnaderna kommer bestå av löneutbetalningar till ca 1000 röstmottagare samt lokalkostnader 
och materialkostnader. 

Valnämnden prognostiserar med ett underskott efter genomfört val på grund av ökade transport- och 
materialkostnader som inte kunnat förutspås. Därtill ökar personalkostnaderna kopplat till höjda 
arvodesnivåer på grund av ökade krav på utbildningen gällande säkerhet då säkerhetsläget i omvärlden 
förändrats. Utbildningen för röstmottagarna inkluderar säkerhet och tillgänglighet med praktiska och 
teoretiska moment vilket medför att en höjning av arvodena är motiverad. Det är Valmyndigheten som 
initierat momenten i den obligatoriska utbildningen och är inget som nämnden kunnat påverka. 
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Valnämnden har en buffert på 33 tkr som nämnden vill ta i anspråk för beskrivna kostnadsökningar 
och beräknar utöver det med ett underskott på 1 mnkr. 

En annan faktor med anledning av förväntat underskott är att nämnden behövt anställa flertalet 
reserver på grund av ökad smittspridning i samhället. 

3.2 Verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Utfall jan-
aug 2021 

Budget 
2022 

Budget jan-
aug 2022 

Utfall jan-
aug 2022 

Avvikelse 
jan-aug 

2022 

Prognos-
avvikelse 

Allmänna val -700 -7 350 -4 899 -1 040 3 859 -1 000 

Summa -700 -7 350 -4 899 -1 040 3 859 -1 000 

De stora kostnadsposterna kommer först i höst i anslutning till valet men Valnämnden märker redan av 
diverse kostnadsökningar och räknar med en budgetavvikelse på -1 mnkr. 

4 Konsekvenser av coronaviruset 
Valnämnden har köpt in visir och munskydd som röstmottagarna kan använda vid behov. 

Valnämnden arbetar i nuläget med att utbilda och rekrytera reserver på grund av ökad smittspridning 
samt flertalet sjuka. 

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens, tkr 

Skyddsutrustning 8 

Summa 8 

5 Jämställdhetsperspektivet 
Valnämnden arbetar för att ha en jämställd tjänstemannaorganisation. Det arbetas löpande med detta 
och när rekrytering sker anställs personalen efter kompetens. Jämställda löner sätts sedan utifrån ålder, 
arbetslivserfarenhet samt utbildning. 
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Ambulerande röstmottagning i allmänna valen 2022 

Valnämndens beslut 

Godkänna vidtagna åtgärder att följande personer förordas vara ambulerande 

röstmottagare i allmänna valen 2022: 

 

- Magnus Widén 

- Johanna Armå 

- Michelle Olausson 

 

Ärendet i sin helhet 

Ambulerande röstmottagning används vid valet för väljare som på grund av 

sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder själva inte kan ta sig till ett 

röstmottagningsställe. Väljaren bokar tid med Valkansliet som skickar ut två 

röstmottagare som tar emot rösterna i väljarens hem precis likt en 

förtidsröstningslokal/vallokal.  

De ambulerande röstmottagarna är särskilt förordnade röstmottagare av 

Valnämnden och ska kunna legitimera sig samt uppvisa Valnämndens beslut att 

de förordats att arbeta som ambulerande röstmottagare om väljaren kräver det. 

Valnämnden erbjuder utöver att ta emot röster från väljare i deras hem även 

ambulerande röstmottagning på sjukhuset, häktet, vård- och omsorgsboenden, 

LSS-boenden och daglig verksamhet. Valkansliet bokar in förutbestämda dagar 

under förtidsröstningsperioden 24 augusti-10 september med boenden, sjukhus 

och häktet för att ta emot röster från de som önskar rösta. 

Samtliga förslagna ambulerande röstmottagare har angett att de inte har 

politiska förtroendeuppdrag samt har en granskning 2022-08-24 i 

förtroendemannaregistret Troman gjorts av valledaren.  

Ambulerande röstmottagare godkänns under förutsättning att de genomför 

obligatorisk utbildning för uppdraget. 

Följande personer förordas vara ambulerande röstmottagare i allmänna 

valen 2022: 

 

- Magnus Widén 
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- Johanna Armå 

- Michelle Olausson 

 

Beslutsunderlag 

1. Ordförandebeslut ambulerande röstmottagning i allmänna valen 2022. 

 

 

Viktor Åberg (S) 

Valnämndens ordförande 

Carl Morberg 

Kommunsekreterare 
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Ambulerande röstmottagning i allmänna valen 2022 

Valnämndens beslut 

Godkänna de angivna personerna som ambulerande röstmottagare vid valet 

2022. 

Sammanfattning  

Ambulerande röstmottagning används vid valet för väljare som på grund av 

sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder själva inte kan ta sig till ett 

röstmottagningsställe. Väljaren bokar tid med Valkansliet som skickar ut två 

röstmottagare som tar emot rösterna i väljarens hem precis likt en 

förtidsröstningslokal/vallokal.  

De ambulerande röstmottagarna är särskilt förordnade röstmottagare av 

Valnämnden och ska kunna legitimera sig samt uppvisa Valnämndens beslut att 

de förordats att arbeta som ambulerande röstmottagare om väljaren kräver det. 

Valnämnden erbjuder utöver att ta emot röster från väljare i deras hem även 

ambulerande röstmottagning på sjukhuset, häktet, vård- och omsorgsboenden, 

LSS-boenden och daglig verksamhet. Valkansliet bokar in förutbestämda dagar 

under förtidsröstningsperioden 24 augusti-10 september med boenden, sjukhus 

och häktet för att ta emot röster från de som önskar rösta. 

Samtliga förslagna ambulerande röstmottagare har angett att de inte har 

politiska förtroendeuppdrag samt har en granskning 2022-08-24 i 

förtroendemannaregistret Troman gjorts av valledaren.  

Ambulerande röstmottagare godkänns under förutsättning att de genomför 

obligatorisk utbildning för uppdraget. 

Följande personer förordas vara ambulerande röstmottagare i allmänna 

valen 2022: 

 

- Magnus Widén 

- Johanna Armå 

- Michelle Olausson 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

 

Beslutet expedieras till 

1. Ambulerande röstmottagare. 

2. Kopia på beslut ska medtas under den ambulerande röstmottagningen enligt 

beslut från Valmyndigheten. 

 

 

 

Viktor Åberg (S)  Björn-Ola Kronander (M) 

Valnämndens ordförande  Valnämndens 1:e vice ordförande 
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Valnämndens preliminära rösträkning på onsdagen den 

14 september (onsdagsräkningen). 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att onsdagsräkningen kan inledas och godkänner samtliga 

tjänstepersoner att vara röstmottagare. 

Ärendet i sin helhet 

Valnämnden får förtidsröster distribuerade till sig efter valdagen från olika 

ställen. Dessa förtidsröster förbereds och sorteras inför onsdagsräkningen den 

14 september. 

Förtidsröster som behandlas på onsdagsräkningen är underkända förtidsröster 

från respektive valdistrikt, brevröster från utlandet direkt från väljaren, 

brevröster från Valmyndigheten, brevröster från svenska ambassaden och 

förtidsröster från andra kommuner till Borås.  

 

Följande personer arbetar med rösträkningen utifrån valkretsar. 

     

     

     

Valkrets 1 (Borås 1) Grupp 1  1 Lisette Elander  

  2 Lovisa Dinäss  

  3 Bengt Himmelmann  

     

     

 Grupp 2  1 Jacob Ingvarsson  

  2 Angelica Karlsson  

  3 Lena Andersson  

     

     

Valkrets 2 (Borås 2) Grupp 1 1 Carl Morberg  

  2 Anna Lidskog  
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  3 Bosse Ekelund  

     

     

 Grupp 2 1 Lars-Olof Danielsson  

  2 Michelle Olausson  

  3 Håkan Bladström  

     

Valkrets 3 (Borås 3) Grupp 1 1 Louise Mattus Streiby  

  2 Anna Enochsson  

  3 Ulla Krook  

  4. Omar Radif  

     

 Grupp 2  1 Paulina Nilsson  

  2 Susanne Bladh  

  3 Lennart Krook  

  4 Rasmus Lundqvist  
 

 

 

Beslutet expedieras till 

1. Ingen expediering 

 

 

 

Viktor Åberg (S) 

Valnämndens ordförande 

Carl Morberg 

Kommunsekreterare 
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